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M. dhr. THIELEMANS, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. COURTOIS, Mme mevr.
HARICHE, Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. CLOSE, M. dhr. OURIAGHLI, Mme mevr. AMPE, M. dhr. EL KTIBI, M.
dhr. COOMANS de BRACHENE, Mme mevr. PERSOONS, Echevins; Schepenen; M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. EL
HAMMOUDI, Mme mevr. ABID, M. dhr. BOUKANTAR, M. dhr. NIMEGEERS, M. dhr. OBERWOITS, M. dhr.
CEUX, Mme mevr. MILQUET, Mme mevr. NAGY PATINO, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. TEMIZ, M. dhr.
FASSI-FIHRI, Mme mevr. MEJBAR, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. LEMAITRE, M. dhr.
AMAND, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. DHONDT, M. dhr. VAN den DRIESSCHE, M. dhr. WEYTSMAN, M. dhr.
ZIAN, Mme mevr. DERBAKI SBAI, M. dhr. EL HAMROUNI, M. dhr. WAUTERS, Mme mevr. MOUSSAOUI, Mme
mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr. MAATI, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr.
TEMMERMAN, Mme mevr. ABBAD, M. dhr. FRANÇOIS, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr.
SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: Premie voor het planten van een klimplant aan de voorgevel.- Wijziging van de lijst van de
togelaten planten vermeld in het gemeentelijke reglement.

De Gemeenteraad,

Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet,

Overwegende dat op datum van 22/03/2012, het College een gedragscode betreffende invasieve planten goedgekeurd
heeft, voorgesteld door de cel Groene Zones van het Departement Wegeniswerken;
Dat, door de goedkeuring van deze gedragscode, het College zich ertoe verbonden heeft om het gebruik van invasieve
soorten die op de zwarte lijst, de bewakings- en de alarmlijsten vermeld worden, in alle aanplantingen, heraanplantingen
alsook in alle toekomstige inrichtingen voorgeschreven en/of uitgevoerd door verschillende departementen van de Stad
te laten verbieden;
Dat het College zich eveneens ertoe verbonden heeft om het gebruik van deze planten door privé-personen, in het kader
van stedenbouwkundige vergunningen te weigeren en om alternatieven voor te stellen;
Overwegende dat op 07/11/2011, de Gemeenteraad het reglement betreffende de toekenning van een premie voor het
planten van een klimplant aan de voorgevel aangenomen heeft;
Dat onder de honingbloemen en/of inheemse planten die het voorwerp voor een premieaanvraag kunnen zijn komt er
een soort voor dat op de bewakingslijst van invasieve planten staat, namelijk Parthenocissus spp.;
Gelet op de samenhang en met de bedoeling de verbintenissen van het College betreffende de invasieve planten te
respecteren, moet de lijst van de in aanmerking komende klimplanten voor de premie “Het planten van een klimplant
aan de voorgevel” aangepast worden door Parthenocissus spp. uit de lijst weg te laten;
Dat, uiteindelijk, om de al beperkte keuze niet te veel in te krimpen, stelt de cel Milieuraadgeving voor om Vitis
vinifera aan de lijst toe te voegen.

Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen,

Beslist:

Artikel 1: De aangepaste lijst van klimplanten verkiesbaar voor de premie “Het planten van een klimplant aan de
voorgevel” (weglating van Parthenocissus spp. en toevoeging van Vitis vinifera), goedgekeurd is.

Artikel 2: Het gewijzigde reglement inzake de toekenning van de premie “Klimplant aan de voorgevel”, waarvan de
tekst hierna volgt, goedgekeurd is.

***************
REGLEMENT BETRFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN PREMIE VOOR HET PLANTEN VAN EEN
KLIMPLANT AAN DE VOORGEVEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1:
Binnen de perken van het huidige reglement en van de beschikbare begrotingskredieten, kent de Stad Brussel een
premie toe voor het planten van een inheemse en/of een honingbloem klimplant aan de voorgevel van een
woongebouw. De gevel in kwestie bevindt zich ofwel aan de straatkant ofwel teruggetrokken van de openbare weg
(achteruitbouwstrook).
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Artikel 2:
Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 75% van het totaalbedrag van de werken op basis van de
facturen of de bewijsstukken met een maximum van 100,00 EUR per aanvraag. Eén enkele premie wordt per gebouw
en per periode van vijf jaar toegekend.

Artikel 3:
De premie wordt toegekend aan iedere inwoner gedomicilieerd in een gebouw gelegen op het grondgebied van de Stad
Brussel. De premie wordt toegekend aan de natuurlijke persoon die de investering heeft uitgevoerd ongeacht zijn
zakelijk recht (eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker…) of huurder van het gebouw waarop de klimplant op de gevel
groeit.

Artikel 4:
• De beplanting moet uitgevoerd worden volgens de van toepassing zijnde reglementen in het bijzonder het Algemeen
politiereglement.
• Niet meer dan een oppervlakte van maximaal 30x60 cm mag tegen de gevel vrijgemaakt worden; evenwijdig in de
lengte. Om dit te realiseren is de verwijdering van twee tegels 30x30 cm van het voetpad toegelaten.
• De plantvoet mag beschermd worden door een bak of boordsteen vervaardigd in metaal of een oorspronkelijk
mineraal, uit een duurzaam en bestendig materiaal (niet in plastiek).

Artikel 5:
De honingbloem of inheemse plant die het voorwerp kan uitmaken van een premie aanvraag moet gekozen worden uit
de volgende soorten: bosrank, Alpen, berg clematis (Clematis vitalba, alpina, montana), gewone klimop (Hedera helix),
gewone en wilde kamperfoelie (Lonicera caprifolium, periclymenum), gewone wijnstok (Vitis vinifera), hop (Humulus
lupulus), bosroos (Rosa arvensis) en blauwe regen (Wisteria sinensis, macrostachya, floribunda) zoals vermeld op de
lijst van de bijlage aan het huidige reglement.
Ze moet onderhouden worden en in leven gehouden worden gedurende minstens vijf jaren.

Artikel 6:
Om van de premie te kunnen genieten moet de aanvrager schriftelijk een dossier indienen bij de administratie van de
Stad Brussel dat volgende documenten bevat:
• Het aanvraagformulier voor de premie opgesteld door de administratie, naar behoren ingevuld, getekend en gedateerd;
• Kopie van de facturen, kastiketten en andere betalingsbewijzen betreffende de aankopen en de werken;
• Kopie van de identiteitskaart (recto–verso) of, voor de nieuwe identiteitskaarten met chip, papierkopie van de
informatie op de chip;
• Voor de huurder een getekende toelating van de eigenaar om de beplanting tegen de gevel uit te voeren;
• Twee kleurfoto’s (een algemene foto van de gevel vóór de werken en een algemene foto van de gevel na de werken).

Artikel 7:
De toekenning van de premie is verbonden aan een toelating. De toelating om een klimplant te planten op het openbaar
domein wordt altijd toegestaan bij wijze van gunst; zij is op elk moment herroepbaar als het algemeen belang dit
vereist, na een ingebrekestelling per brief aan de vergunninghouder of aan zijn rechthebbende, zonder dat er aanspraak
kan gemaakt worden op schadevergoeding. Als de plant hoe dan ook schade veroorzaakt (belemmeren van de doorgang,
verbergen van panelen van openbaar nut en van verlichting…) zal de begunstigde van de premie door de administratie
gewaarschuwd worden van de overlast die zijn beplanting veroorzaakt en zal hij op zijn kosten hieraan moeten
verhelpen (inkorten, verwijderen). In geval van verwijdering zal de geïnteresseerde op zijn kosten, de plaats in haar
oorspronkelijke staat herstellen.

Artikel 8:
Huidig reglement is van toepassing vanaf de vijfde dag volgend op de datum van aankondiging.

Aldus beraadslaagd in zitting van 10/06/2013

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Freddy Thielemans (s)

Bijlagen:

tabel NL art. 5
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