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Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor uitvoering van
kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1 – Voorwerp
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie
toekennen aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen.
De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
Artikel 2 – Definities
De definities van het artikel 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de
erosiebestrijding, hieronder het 'erosiebesluit' genoemd, zijn van toepassing.

Hoofdstuk 2 – Kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen waarvoor de gemeente
overeenkomstig de bepalingen van het erosiebesluit een subsidie ontvangt van het Vlaamse
Gewest
Artikel 3 – Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten bestaan uit:
1. De kosten voor de uitvoering van de werken.
2. De kosten van de grondinname en de kosten van de vergoeding van de gebruikers, met
inbegrip van de bijbehorende kosten zoals registratiekosten, afpalingskosten, kosten
bodemattest en notariskosten.
Volgende algemene kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring binnen het kader van dit
reglement:
1. De honoraria voor de ontwerper en in voorkomend geval voor de milieueffectrapportage.
2. De kosten voor geotechnische proeven en studies.
3. De kosten voor publicatie en aanbesteding.
4. De kosten voor proeven op materialen.
5. De kosten voor teeltschade, afbraak van onroerende goederen en genotsderving bij de
uitvoering van de werken.
6. De kosten voor het verplaatsen van leidingen.
Artikel 4 – Bedrag van de subsidie
Voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen, waarvoor de gemeente
overeenkomstig de bepalingen van het erosiebesluit een subsidie ontvangt van het Vlaamse Gewest,
bedraagt de provinciale subsidie maximaal 15% van de in het artikel 3 vermelde subsidiabele kosten,
met een maximum van 15.000 euro per toegekende subsidie.
De subsidie van de provincie voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen kan
niet gecumuleerd worden met andere subsidies van de provincie.
Het gecumuleerd bedrag van de provinciale subsidie en subsidies van derden mag niet meer dan 90%
van de subsidiabele kosten bedragen. In voorkomend geval zal de provinciale subsidie verminderd
worden.
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Artikel 5 – Aanvraag van de subsidie
Bij haar aanvraag voor een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voegt de gemeente een kopie
van de goedgekeurde definitieve aanvraag bij het Vlaamse Gewest. De gemeente richt haar aanvraag
aan de deputatie van Vlaams-Brabant, dienst waterlopen, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Ze
overhandigt haar aanvraagdossier tegen ontvangstbewijs aan de ontvangstbalie van het provinciehuis
of verstuurt ze per aangetekende zending.
Artikel 6 – Uitbetaling van de subsidie
De subsidie van de provincie wordt in één enkele schijf vereffend, na de volledige uitvoering van de
werken.
Bij de aanvraag tot vereffening van de subsidie voegt de aanvrager een kopie van de goedgekeurde
eindafrekening van het Vlaamse Gewest.

Hoofdstuk 3 – Kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen waarvoor de gemeente geen
subsidie ontvangt van het Vlaamse Gewest
Artikel 7 – Situering
Indien voor het doeltreffend bestrijden van erosie, kleinschalige ingrepen nodig zijn die niet in
aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van het erosiebesluit, kan de deputatie beslissen
deze werken te subsidiëren voor zover ze noodzakelijk en dringend zijn.
Artikel 8 – Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten bestaan uit:
1. De kosten voor de aankoop en levering van materialen.
2. De kosten voor de uitvoering van de werken.
Volgende algemene kosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring binnen het kader van dit
reglement:
1. De honoraria voor de ontwerper en in voorkomend geval voor de milieueffectrapportage.
2. De kosten voor geotechnische proeven en studies.
3. De kosten voor publicatie en aanbesteding.
4. De kosten voor proeven op materialen.
5. De kosten voor teeltschade, afbraak van onroerende goederen en genotsderving bij de
uitvoering van de werken.
6. De kosten voor het verplaatsen van leidingen.
7. De kosten van de grondinname en de kosten van de vergoeding van de gebruikers, met
inbegrip van de bijbehorende kosten zoals registratiekosten, afpalingskosten, kosten
bodemattest en notariskosten.
Artikel 9 – Bedrag van de subsidie
Voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen, waarvoor de gemeente geen
subsidie ontvangt van het Vlaamse Gewest, bedraagt de provinciale subsidie maximaal 90% van de in
het artikel 8 vermelde subsidiabele kosten, met een maximum van 15.000 euro per toegekende
subsidie.
De subsidie van de provincie voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen kan
niet gecumuleerd worden met andere subsidies van de provincie.
Het gecumuleerd bedrag van de provinciale subsidie en subsidies van derden mag niet meer
bedragen dan 90% van de subsidiabele kosten. In voorkomend geval zal de provinciale subsidie
verminderd worden.

Artikel 10 – Aanvraag van de subsidie
Bij haar aanvraag voor een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voegt de gemeente een kopie
van het ontwerpdossier, met een gedetailleerde raming van de subsidiabele kosten, vermeld in het
artikel 8.
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De gemeente richt haar aanvraag aan de deputatie van Vlaams-Brabant, dienst waterlopen,
Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Ze overhandigt haar aanvraagdossier tegen ontvangstbewijs aan de
ontvangstbalie van het provinciehuis of verstuurt ze per aangetekende zending.
Artikel 11 – Uitbetaling van de subsidie
De subsidie van de provincie wordt in één enkele schijf vereffend, na de volledige uitvoering van de
werken.
Bij de aanvraag tot vereffening van de subsidie voegt de aanvrager volgende documenten:
1. Alle facturen voor de aankoop en levering van materialen.
2. De eindafrekening van de uitgevoerde werken, met inbegrip van alle facturen.
Artikel 12 – Instandhoudingstermijn
Het betrokken gemeentebestuur verbindt zich ertoe de gesubsidieerde kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen op een duurzame manier gedurende ten minste tien jaar in stand te
houden, tenzij ze vervangen worden door andere maatregelen met een meer definitief karakter.
In voorkomend geval moet uit de overeenkomsten met de eigenaars, de vruchtgebruikers, de houders
van andere zakelijke rechten en de gebruikers blijken welke partijen de goederen die met de subsidies
ingericht zullen worden, gedurende een periode van tien jaar in stand zullen houden en beheren voor
de beoogde doelstelling, en hoe de in de overeenkomsten opgenomen verplichtingen overgaan op de
nieuwe eigenaars, de vruchtgebruikers, de houders van andere zakelijke rechten en de gebruikers.
Hoofdstuk 4 – Slotbepalingen
Artikel 13 – Overeenkomsten met houders van zakelijke rechten en gebruikers
De kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen kunnen uitgevoerd worden zowel op het openbare en
private domein van de gemeenten als op gronden van publiekrechtelijke rechtspersonen,
privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen, als die publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen naargelang het geval daarmee instemmen.
In voorkomend geval moeten zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van andere
zakelijke rechten instemmen met de uitvoering van de erosiebestrijdingswerken. Die instemming wordt
vastgelegd in een tussen de partijen opgestelde overeenkomst, die eveneens de nodige waarborgen
omvat voor het beheer van de uit te voeren werken.
In voorkomend geval moeten de gebruikers instemmen met de uitvoering van de
erosiebestrijdingswerken. Die instemming wordt vastgelegd in een tussen de partijen opgestelde
overeenkomst, die eveneens de vergoeding van de gebruiker omvat.
Artikel 14 – Code van goede praktijk
Voor de erosiebestrijdingswerken waarvoor een code van goede praktijk erosiebestrijdingswerken
bestaat, wordt deze code toegepast.
Bij de opmaak van het ontwerp kan de gemeente het advies vragen van de provincie VlaamsBrabant.
Artikel 15 – Sancties
Indien een gemeente een of meer bepalingen van dit reglement niet naleeft, onjuiste of onvolledige
gegevens meedeelt aan de provinciale administratie kan de deputatie de uitbetaling van reeds
toegekende, maar nog niet vereffende subsidie stopzetten of de reeds vereffende subsidie geheel of
gedeeltelijk terugvorderen.
Artikel 16 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.

Contact
Dienst waterlopen, tel. 16 26 75 62, waterlopen@vlaamsbrabant.be
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