
 

GEMEENTERAAD 17 DECEMBER 2013 

 

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANKOOP VAN NATUURGEBIEDEN DOOR 

NATUURVERENGINGEN  

 

Artikel 1 

Binnen de perken van de jaarlijks voorziene budgetten en overeenkomstig de Wet van 14 november 

1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen en de 

voorwaarden en modaliteiten zoals hierna vastgesteld, kan het stadsbestuur subsidies verlenen aan 

natuurverenigingen voor de aankoop van ecologisch waardevolle gronden op het grondgebied van 

de stad Herentals, zoals bedoeld in artikel 3, met de bedoeling deze in te richten en te beheren als 

natuurgebied.  

Artikel 2 

De voor subsidiëring in aanmerking komende verenigingen zijn verenigingen geassocieerd met 

verenigingen die volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 (tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen 

en houdende toekenning van subsidies, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 

2006) als terreinbeherende natuurverenigingen erkend zijn en gesubsidieerd worden door de 

Vlaamse regering. 

Artikel 3 

Voor de betrokken percelen kan slechts éénmaal een gemeentelijke subsidie worden toegekend.  

Om in aanmerking te komen voor een aankoopsubsidie dienen de gronden volgens het gewestplan 

gelegen te zijn in één van de hiernavolgende gebieden: 

- bosgebied; 

- groengebied (natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat); 

- parkgebied; 

- bufferzone; 

- landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Artikel 4 

De aankoop van gronden wordt niet gesubsidieerd als deze verworven worden van een andere 

natuurvereniging, stichting Kempens Landschap vzw of van een andere overheid (exclusief 

kerkfabrieken). 

Artikel 5 

De subsidie kan maximaal 40 % bedragen van de totale aankoopprijs, zoals die voorkomt in de 

aankoopakte verhoogd met de schattingskosten, notariële kosten en registratiekosten.  

De aanvrager verbindt zich er toe de subsidieregeling van het Vlaamse Gewest of andere overheden 

toe te passen, voor zover deze subsidieregeling van toepassing is. 

De cumulatie met andere subsidies kan maximaal 100 % van de totale kosten bedragen. 

De concrete gemeentelijke subsidie wordt vastgesteld op basis van het aandeel van de subsidies van 

de andere overheden. 

Het college kan jaarlijks aan één of meerdere aanvragers het (maximum-) subsidiebedrag toekennen, 

waarbij het totale budget van dat kalenderjaar niet overschreden kan worden. Indien de aanvraag of 

aanvragen het beschikbare budget overschrijden, worden de gevraagde middelen pro rata over de 

aanvragers verdeeld. 

 

 

 



 

Artikel 6 

- De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden dient ingediend te 

worden bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Herentals voor 1 oktober van 

ieder kalenderjaar. 

- De aanvraag moet vergezeld zijn van: 

- een kopie van het kadasterplan met aanduiding van de verworven percelen  

- een beknopte nota bevattende een ecologische beschrijving van de verworven percelen, de 

beheersopties, de bestemming op het gewestplan en/of het bijzonder plan van aanleg 

- een opgave van de aankoopprijs 

- een kopie van de aankoopakte  

- een kostenstaat (schattingskosten, notariële kosten en registratiekosten)  

- een overzicht van de ontvangen of te ontvangen subsidies. 

Artikel 7 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van een subsidie, 

het precieze bedrag en over de eventuele gespreide uitbetaling ervan, het aantal en de hoogte van 

de schijven en deelt deze beslissing mee aan de aanvragende vereniging. 

Artikel 8 

Op basis van het besluit vermeld in artikel 7 wordt overgegaan tot de uitbetaling van de subsidie of 

van de schijf. Deze uitbetaling gebeurt in overeenstemming met de reglementering betreffende de 

gemeentelijke comptabiliteit op bevel van het college van burgemeester en schepenen door 

overschrijving op de post- of bankrekening van de natuurvereniging. De aanvrager verbindt zich er 

toe de stad Herentals onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van de wijziging van zijn post- 

of bankrekeningnummer. 

De stad zal de rechthebbende vereniging geenszins intresten verschuldigd zijn voor een eventuele 

laattijdige uitbetaling van de subsidie. 

Artikel 9 

De bestemming en het gebruik van de aankoop moet uitdrukkelijk in de aankoopakte worden 

omschreven. 

De gronden waarvan de aankoop door de stad wordt gesubsidieerd mogen niet worden vervreemd 

of verhuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en 

schepenen. 

De gronden waarvan de aankoop door de stad Herentals wordt gesubsidieerd, mogen niet aan hun 

gebruiksbestemming van natuurgebied worden onttrokken. 

Artikel 10  

De gesubsidieerde vereniging dient, betreffende de verworven gronden een aanvraag in te dienen 

tot erkenning als natuurreservaat in toepassing van het Besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 

2003 (tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van 

terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, gewijzigd bij Besluit 

van de Vlaamse Regering van 21 april 2006). 

Artikel 11 

Indien blijkt dat door de verenigingen onjuiste gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van 

dit reglement niet werden nageleefd, kan het college van burgemeester en schepenen de op grond 

van dit reglement toegekende subsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

Alle betwistingen betreffende dit reglement en de toepassing ervan worden beslecht door het 

college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 12 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014. 

 



 

Artikel 13 

Het subsidiereglement voor de aankoop van natuurgebieden door natuurverenigingen goedgekeurd 

door de gemeenteraad van 29 juni 1992 wordt opgeheven. 

Artikel 14 

Deze beslissing zal ter kennis worden gebracht van de gouverneur via de overzichtslijst zoals bedoeld 

in art 252 van het gemeentedecreet betreffende het algemeen administratief toezicht op de 

gemeenten. 

 

 

 


