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Reglement van de oproep voor projecten ‘lokale vergroeningsprojecten’  

 
 
Artikel 1 – Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder:  

1. aanvrager: de lokale overheid, vereniging of organisatie van de projecten ‘Lokale 
vergroening’ die als aanspreekpunt fungeert; 

2. agentschap: het Agentschap Natuur en Bos, vermeld in artikel 29, §1 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse 
administratie;  

3. lokale vergroening: projecten die meer groen in de bebouwde of natuurarme omgeving 
realiseren en zo natuurvoordelen leveren in de directe lokale leefomgeving; 

4. lokale overheid: gemeenten, steden en provincies in het Vlaamse Gewest; autonome 
gemeentebedrijven, gemeentelijke vzw’s of OCMW’s die een project indienen in naam van 
de lokale overheid waar ze hun maatschappelijke zetel hebben; formele of informele 
samenwerkingsverbanden tussen voorgaande; 

5. minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving, natuur en landbouw;  
6. organisatie: tijdelijke vennootschappen, individuele bedrijven en bedrijfszetels, 

ondernemingen, organisaties die bedrijven verenigingen, instituten, onderwijsinstituten, 
individuele scholen, samenwerkingsverbanden tussen scholen of scholengroepen; 

7. vereniging: een vereniging met als rechtsvorm een vzw of een feitelijke vereniging.  
 

 
Artikel 2 – Doel  
 
§1. Binnen de perken van de begrotingskredieten van het klimaatfonds ten bedrage van 
5.000.000 euro, kan de minister een subsidie van maximaal 250.000 euro toekennen aan lokale 
overheden, verenigingen en organisaties voor de projecten ‘Lokale vergroening’. 
 
§2. Binnen de perken van de begrotingskredieten van het klimaatfonds lopen volgende drie 
projectoproepen, met elk een eigen focus ter bijdrage aan de adaptatie en mitigatie voor het 
klimaat:  

1. groendaken en -gevels 
2. lokale vergroening 
3. proeftuinen ontharding 

 
 
Artikel 3 – Doelgroep  
 
§1. De projectoproep richt zich tot lokale overheden, verenigingen en organisaties. 
 
§2. Lokale overheden, verenigingen of organisaties die samen of in samenwerking met burgers 
een project ‘Lokale vergroening’ zullen uitvoeren, kunnen een subsidieaanvraag indienen zonder 
dat daarvoor een formele structuur is opgezet.  
 
§3. Burgers die samen een project ‘Lokale vergroening’ zullen uitvoeren, kunnen als vereniging 
een subsidieaanvraag indienen. 
 
§4. Federale en regionale overheidsinstanties en rechtspersonen die in hun werking bepaald en 
gecontroleerd worden door deze overheidsinstantie kunnen geen subsidie krijgen voor een 
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project ‘Lokale vergroening’ of voor de aanleg van vergroening binnen een project ingediend 
door een andere aanvrager. Ze kunnen wel vanuit hun expertise deelnemen in 
samenwerkingsverbanden of participeren met inbreng van eigen middelen.  
 
 
Artikel 4 – Algemene voorwaarden  
 
§1. De projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, betreffen projecten ‘Lokale 
vergroening’ waarvoor bij aanvang het projectplan, de betrokken actoren en de wijze van 
uitvoering duidelijk vastliggen zodat de effectieve aanleg van een lokale vergroening binnen de 
voorziene uitvoeringstermijn van maximum 3 jaar kan worden gerealiseerd.  
 
§2. Rekening houdend met de bepalingen in artikel 3, mag een lokale overheid, vereniging of 
organisatie maximaal één project indienen als aanvrager. Bij het indienen van meer dan één 
projectvoorstel door eenzelfde aanvrager wordt enkel het eerst ingediende project in acht 
genomen (hierbij worden onvolledige inzendingen met gelijke of gelijkaardige projecttitels 
buiten beschouwing gelaten). Er is geen beperking in het aantal projecten ‘Lokale vergroening’ 
waaraan men als partner kan deelnemen. Eenzelfde project kan maar door één aanvrager 
worden ingediend.  
 
§3. De concrete uitvoering van het project mag niet gestart zijn bij de indiening ervan in het 
kader van de lopende projectoproep.  
 
§4. Het project duurt maximaal drie jaar en start uiterlijk 4 maanden na betekening van het 
ministerieel besluit aan de aanvrager.  
 
§5. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van de groene oppervlakte of verbetering 
van de natuurkwaliteit komen in aanmerking. Deze toename kan op verschillende locaties 
gerealiseerd worden binnen één projectaanvraag. De minimumoppervlakte per locatie bedraagt 
200m².  
 
§6. De aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal 15.000 euro en maximaal 250.000 euro en 
dit voor maximaal 75% van de projectbegroting (exclusief BTW), na aftrek van andere subsidies 
die de aanvrager krijgt voor hetzelfde project.  

 
§7. De aan te leggen vergroening dient vergund te zijn overeenkomstig de geldende bepalingen 
inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.   

 
§8. De lokale vergroening moet minstens 10 jaar lang in goede staat behouden blijven. Mislukte 
aanplantingen of werken dienen hersteld te worden binnen de zes maand  of bij het 
eerstvolgende plantseizoen na de vaststelling door de aanvrager of de controlerende instantie. 
Wat het onderhoud betreft dienen de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer te 
worden gevolgd. 
 
 
Artikel 5 – Indienen van de projecten 
  
§1. De subsidieaanvragen voor de projecten ‘Lokale vergroening’ dienen uiterlijk 15 mei ingediend 
te worden via het elektronisch aanvraagformulier dat daarvoor beschikbaar is op de website 
van het Departement Omgeving.  
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§2. Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden door de aanvrager, en 
bevat volgende bijlagen: 

1. een uitgebreide projectomschrijving op het daartoe voorziene formulier. De omschrijving 
bespreekt onder meer de specifieke doelstelling, de activiteiten, de beoogde resultaten, 
de timing, de afspraken m.b.t. duurzaam beheer en onderhoud en de betrokken actoren.  

2. een financieel overzicht met alle geraamde uitgaven en inkomsten, inclusief andere 
subsidies die worden ontvangen m.b.t. het project ‘Lokale vergroening’ op het daartoe 
voorziene formulier.   

3. een inrichtingsplan of –schets met lokalisatie en detaillering van de geplande inrichting 
en beplantingsplan.  

4. bijlagen indien relevant: kaarten, overeenkomst tussen samenwerkende partijen, 
eventuele overeenkomst met eigenaar van het terrein. 

 
 
Artikel 6 - Ontvankelijkheidscriteria  
 
§1. Het project ‘Lokale vergroening’ moet voldoen aan de algemene voorwaarden zoals bepaald 
in artikel 4, §1-6 en  §8 en door een doelgroep zijn ingediend zoals bepaald in artikel 3. 
 
§2. Het elektronisch aanvraagformulier zoals bepaald in artikel 5 moet volledig en correct 
ingevuld zijn, alle bijlagen omvatten en tijdig ingediend zijn. 
 
 
Artikel 7 – Evaluatiecriteria  
 
§1. De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende evaluatiecriteria: 

1. de bijdrage van het project aan de effectieve toename van de (netto) oppervlakte lokale 
vergroening in vierkante meter; 

2. de mate waarin het project zorgt voor een verhoging van klimaatrobuuste biodiversiteit 
en bijdraagt aan de klimaatmitigatie en -adaptatie  

3. de mate waarin het project een bijdrage levert aan effectieve ontharding; 
4. de mate waarin het project een stapsteen voor biodiversiteit vormt en bijdraagt aan 

natuurverbinding en of natuurverweving met andere functies aanwezig in de omgeving 
5. de mate waarin het project sociaal verbindend is en in samenwerking met partners en 

de buurt tot stand gekomen is 
 
§2 Als er onvoldoende middelen ter beschikking zijn voor de positief beoordeelde projecten, 
worden de volgende extra criteria mee in overweging genomen bij het opmaken van de lijst van 
geselecteerde projecten, vermeld in artikel 8:  

1. de regionale spreiding van de projecten;  
2. het innovatieve karakter van het project;  
3. de projectkosten t.o.v. de te realiseren oppervlakte lokale vergroening.  

 
§3. Binnen de perken van de voorziene begrotingskredieten van het klimaatfonds kan de minister 
de totale enveloppe voor de oproep voor projecten ‘Lokale vergroening‘ verhogen.  
 
§4. Indien er onderbenutting is in één van de enveloppes van de verschillende projectoproepen 
vanuit het klimaatfonds (groendaken en -gevels, lokale vergroening, proeftuinen ontharding) kan 
er worden overgeheveld naar de enveloppes van de overige projectoproepen, die worden 
vermeld in artikel 2, §2. 
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Artikel 8 – Selectie  
 
§1. Het agentschap treedt op als secretariaat en gaat na of de subsidieaanvraag voldoet aan de 
ontvankelijkheidscriteria, vermeld in artikel 6.  
Binnen dertig werkdagen na sluiting van de projectoproep ontvangt elke aanvrager een bericht 
van het agentschap met de melding of de aanvraag ontvankelijk is. Bij ontstentenis van een 
tijdig bericht van het agentschap wordt de aanvraag geacht ontvankelijk te zijn. Indien de 
aanvraag onvolledig is, ontvangt de aanvrager binnen dertig werkdagen na sluiting van de 
projectoproep een bericht met de vraag om het aanvraagdossier binnen 2 weken te 
vervolledigen.   
 
§2. Een jury van minimum zes leden, waarvan de helft personeelsleden van het agentschap en de 
helft externe deskundigen beoordeelt de ontvankelijke aanvragen op basis van de 
evaluatiecriteria vermeld in artikel 7.  
 
§3. Het agentschap maakt het verslag op van de evaluatie, laat het goedkeuren door de jury en 
legt de voordracht van projecten voor aan de minister.  
 
§4. De minister legt bij ministerieel besluit de geselecteerde projecten ‘Lokale vergroening’ en 
subsidiebedragen vast.   
 
 
Artikel 9 – Communicatie  
 
§1. Het agentschap brengt de aanvragers van ontvankelijke projecten op de hoogte van de 
beslissing van de minister.  
 
§2. Op alle communicatiedragers in het kader van het gesubsidieerd project ‘Lokale vergroening’ 
wordt vermeld dat het project wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en moet eveneens 
het logo van de Vlaamse overheid worden aangebracht.  
 
 
Artikel 10 - Opvolging en wijze van rapportering 
 
§1. Het agentschap stelt een lerend netwerk samen. Dit lerend netwerk organiseert tijdens of na 
de subsidieperiode kennisuitwisseling en -opbouw tussen de verschillende projecten ‘Lokale 
vergroening’.  
 
§2. De aanvragers van de gesubsidieerde projecten ‘Lokale vergroening’ kunnen in de loop van 
hun project of na afloop door het agentschap gevraagd worden om toelichting te geven in 
functie van kennisdeling.  
 
§3. De aanvragers van gesubsidieerde projecten dienen ten laatste binnen de zes maanden na 
realisatie van het project hun eindrapportage in dat bestaat uit:  

1. een ingevuld rapporteringsjabloon met een bondige beschrijving van de uitgevoerde 
activiteiten en de behaalde resultaten t.o.v. het ingediend projectplan; 

2. een ingevulde informatiefiche over de aangelegde projecten waaruit blijkt dat de ‘lokale 
vergroening’ voldoen aan de algemene voorwaarden. deze fiche moet ingevuld en 
ondertekend zijn door de aannemer; 

3. foto’s van het eindresultaat van het project; 
4. een eindafrekening van het project op het daartoe voorzien sjabloon met o.a. een staat 

van de werkelijke inkomsten, inclusief de ontvangen subsidies van andere instanties en 
uitgaven die betrekking hebben op het project voor de duur van het project; 
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5. de bewijzen voor gedane uitgaven ten belope van minimaal het bedrag waar de 
toegekende subsidie tegenover staat.  
 

§4. Het agentschap kan indien nodig bijkomende bewijsstukken opvragen. Het agentschap kan te 
allen tijde een controle ter plekke uitvoeren van de effectieve realisatie van de aanvragen.  
 
 
Artikel 11 – Betalingsmodaliteiten en rapportering  
 
§1. De uitbetaling van de subsidie voor de geselecteerde projecten zal gebeuren in twee schijven:  

1° een eerste schijf van 40% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na betekening 
van het ministerieel besluit houdende de toekenning van de subsidie aan de aanvrager;  

2° een tweede schijf van maximaal 60% van de toegekende subsidie wordt uitbetaald na 
uitvoering van het project, na ontvangst van het eindrapport en de eindafrekening en 
een positieve beoordeling hiervan door het agentschap. 

 
§2. Indien de bewezen en aanvaarde uitgaven die betrekking hebben op de subsidie lager zijn 
dan de toegekende subsidie, wordt de subsidie herrekend op basis van de werkelijke bewezen en 
aanvaarde  kosten. Als de aanvaarde en bewezen kosten hoger zijn dan het toegekende 
subsidiebedrag wordt geen bijkomende subsidie verleend.  
 
§3. Alleen kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project zoals 
bepaald in artikel 4, §4, komen in aanmerking voor subsidie. Alleen directe kosten die gekoppeld 
kunnen worden aan de concrete projectrealisaties op het terrein kunnen worden ingebracht. 
Hieronder wordt verstaan werkingskosten met uitzondering van personeelskosten voor werken 
in eigen regie, investeringskosten en externe prestaties. Studies, visievorming en planning, 
inventarissen, monitoring en sensibilisatieprojecten kunnen als onderdeel van een project met 
concrete realisaties, samen met werkingskosten kunnen deze worden ingebracht voor een 
maximaal aandeel van 30 % in de totale kostprijs.  
 
§4. Projectkosten komen alleen in aanmerking indien er geen andere specifiek daarvoor 
bestemde subsidiemogelijkheden zijn in de sectorregelgeving van het Agentschap voor Natuur en 
Bos, zoals onder meer subsidies herbebossing en bebossing, groenjobs; voor Regionale 
Landschappen en Bosgroepen: maatregelen en personeelskosten die opgenomen zijn in de 
overeenkomst met de Provincies. 
 
§5. Overheadkosten, boetes, financiële sancties schulden en gerechtskosten komen niet in 
aanmerking voor subsidiëring. 
 
§6. In de subsidieaanvraag wordt uitdrukkelijk vermeld of er beroep gedaan werd/zal worden op 
andere subsidies en om welk bedrag het gaat. Indien hieruit blijkt dat de gecumuleerde subsidies 
meer dan 100% van de totale kostprijs van de uitgevoerde maatregelen bedragen, wordt de 
projectsubsidie lokale vergroeningsprojecten pro rata bijgesteld. 
 
 
Artikel 12 – Sancties 
 
§1. Indien binnen een termijn van 10 jaar na rapportering van de uitvoering door de aanvrager, 
de aanvrager een controle ter plaatste weigert of uit een controle ter plaatste blijkt dat niet 
voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 4, §5, §7 en §8 , kan de minister behoudens in 
gevallen van overmacht, de subsidie stopzetten en op eenvoudig verzoek de onterecht 
toegekend subsidie terugvorderen. 
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§2. Als de minister dubbele subsidiëring of subsidiefraude vaststelt, kan de minister de subsidie 
stopzetten en op eenvoudig verzoek de onterecht toegekende subsidie terugvorderen.  
 
§3. Het agentschap vordert onterecht ontvangen subsidies na de eindrapportage en 
eindbeoordeling op eenvoudig verzoek terug.  
 
 
Artikel 13 – Gegevensgebruik en verwerking 
 
§1.De persoonsgegevens van de aanvragers van een subsidie voor een project ‘Lokale 
vergroening’ worden door Agentschap Natuur en Bos in een bestand opgenomen. Deze gegevens 
vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna AVG) en 
van de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.  
Het beleid van Agentschap Natuur en Bos met betrekking tot deze persoonsgegevens en de 
rechten van betrokkenen kunnen worden geraadpleegd op 
https://www.omgevingvlaanderen.be/privacy.  
 
§2 De ontvangers van een subsidie voor projecten ‘Lokale vergroening’ geven toestemming aan 
het agentschap om de bij de aanvraag of bij de rapportering meegegeven informatie en 
afbeeldingen te gebruiken voor verwerking in wetenschappelijke studies en rapporten die door 
of in opdracht van het agentschap worden opgemaakt wetenschappelijke en voor verwerking in 
communicatieve dragers zoals website, publicaties, persberichten, presentaties. Deze 
toestemming kan door de ontvanger van een subsidie ten allen tijde terug ingetrokken worden. 

https://www.omgevingvlaanderen.be/privacy

