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SUBSIDIEREGLEMENT GROENDAKEN 

 

Artikel 1 

 

Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de stad Herentals goedgekeurde kredieten en 

overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het gemeentebestuur een subsidie toekennen 

aan particulieren voor de aanleg van groendaken op het grondgebied van de stad Herentals. Om in 

aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door of in opdracht van een 

particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. 

 

Artikel 2 

 

Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- 

en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij een draineerlaag (1), een substraatlaag (2) en 

een vegetatielaag (3) over de volledig aangelegde oppervlakte aanwezig zijn. 

1) Deze laag zorgt voor de afvoer van overtollig water. Zeker op platte daken is deze laag nodig, op 

hellende daken is ze eventueel overbodig 

2) Deze laag zorgt zowel voor de voedingsstoffen en watervoorziening van de vegetatie als voor de 

zuurstof en de verankering van de wortels. 

3) Deze laag kan zowel uit sedums, mossen, kruiden, grassen, bomen als ook een combinatie van 

voorgaanden bestaan. Bij een volledig ontwikkeld groendak is dit de enige zichtbare laag. 

 

Artikel 3 

 

• Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt 

aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord. 

• Het aanleggen van een groendak komt slechts voor subsidiëring in aanmerking, voorzover dit 

niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen. 

• Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden. 

 

Artikel 4 

 

• De subsidie kan enkel toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het 

decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening. 

• De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten 

overeenkomstig de wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een 

stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden. 

 

Artikel 5 

 

Door zijn aanvraag verbindt de aanvrager zich er toe het gesubsidieerde groendak minimaal 10 jaar 

in stand te houden en goed te beheren, waarbij mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te 

worden. 
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Procedure voor het aanvragen van de subsidie 

 

Artikel 6 

 

Een aanvraag tot subsidie is slechts geldig bij het terugbezorgen van het daartoe bestemde, volledig 

ingevulde aanvraagformulier aan het stadsbestuur van Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200 

Herentals. 

 

Artikel 7 

 

Het aanvraagformulier (bijlage 1) voor het verkrijgen van een subsidie voor de aanleg van een 

groendak moet minstens volgende gegevens bevatten: 

• naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager 

• gegevens over de ligging van het gebouw waarop het groendak wordt aangelegd: adres, 

kadastrale gegevens (kadasternummer, sectie), bestemming gewestplan 

• geplande begin- en einddatum van de werken 

• huidige toestand (met plan of situatieschets als bijlage toe te voegen) 

• te realiseren toestand (met vermelding van het aantal m² extensief groendak en aanduiding 

op bouwplan van situering van het groendak binnen het project, beschrijving van de 

verschillende elementen (opbouw) van het groendaksysteem) 

• kostenraming voor de realisatie van het groendak 

• vermelding indien er voor het project ook andere subsidiekanalen worden aangewend 

 

Artikel 8 

 

Het schepencollege beslist of het ingediende project voor subsidiëring in aanmerking komt. 

In deze beslissing wordt in voorkomend geval eveneens vastgesteld welk bedrag van het beschikbare 

krediet voor de aanvrager wordt voorbehouden. De aanvrager wordt van die beslissing op de hoogte 

gebracht binnen 2 maanden na de datum van indiening van de subsidieaanvraag. De gemeente is in 

geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele 

schade die eruit kan voortvloeien. 

 

Financiële aspecten 

 

Artikel 9 

 

De gemeentelijke subsidie bedraagt 31 euro per m² gerealiseerd groendak. Indien de aanlegkosten 

van het groendak lager zijn dan 31 euro/m², wordt de subsidie beperkt tot de werkelijke kostprijs. De 

btw mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor btw-plichtigen). Het subsidiebedrag kan nooit 

hoger zijn dan de werkelijk aangetoonde kosten. 

 

Artikel 10 

 

Het toegekende subsidiebedrag wordt gestort na de uitvoering en na goedkeuring door het 

schepencollege. Vooraleer over te gaan tot de uitbetaling van de premie zal de gemeente zich er van 

vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet 

nageleefd, dan zal de premie niet uitgekeerd worden. 
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Aangezien de subsidies het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet 

overschrijden is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de 

controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: 

• de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 

• de volgende bewijsstukken bij de gemeente in te dienen: 

- de facturen 

- twee foto´s van het gerealiseerde groendak. 

De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste 

indieners voorrang krijgen. Betalingsaanvragen moeten binnen de veertien maanden na de 

principiële goedkeuring van de aanvraag, worden ingediend. 

 

Artikel 11 

 

De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 

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

verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 

rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 

 

Artikel 12 

 

De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 

In de volgende gevallen: 

• één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd; 

• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de gemeentelijke administratie meegedeeld; 

• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd; 

kan het schepencollege één of meerdere van volgende sancties opleggen: 

• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 

• de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde 

subsidies wordt stopgezet; 

• de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 

 

Artikel 13 

 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit reglement. 

 

Artikel 14 

 

Dit reglement treedt in werking op 4 oktober 2011. 


