Stedelijk reglement ter betoelaging van
nestgelegenheden voor zwaluwen
vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei 2020
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 27 mei 2020

Artikel 1
Binnen de perken van de hiertoe voorziene kredieten en onder de voorwaarden van dit reglement,
geeft het stadsbestuur een betoelaging ter bevordering van het broedsucces van zwaluwen, met name
huiszwaluw (Delichon urbicum), boerenzwaluw (Hirundo rustica) en gierzwaluw (Apus apus) op het
grondgebied van de stad.
Artikel 2 – Toelage voor kunstnesten voor gierzwaluw
§1. Voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen bedraagt de toelage 50 euro per nestgelegenheid. Deze kunstnesten bestaan uit inbouwstenen, dakpannen of nestkasten die geconcipieerd
zijn voor de huisvesting van gierzwaluwen. De toelage wordt aan de aanvrager (huurder of eigenaar)
verstrekt.
§2. Aanvragen om in aanmerking genomen te worden voor deze toelage gebeuren digitaal, via het
webformulier hiervoor op de stedelijke website. Wie geen mogelijkheid heeft voor een digitale aanvraag, vult een formulier in dat gericht wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg
12, te 8000 Brugge. In het aanvraagformulier moeten volgende gegevens opgenomen worden: naam;
voornaam; adres en rekeningnummer van de aanvrager; adres en kadasternummer van het betreffende perceel; aantal kunstnesten, aard van de kunstnesten en foto’s van de geplaatste nesten. In geval van huurder is het akkoord van de eigenaar vereist.
§3. De plaatsing van de nestgelegenheden moet in overeenstemming zijn en verlopen met de van
toepassing zijnde regelgeving.
§4. Als de kunstnesten geplaatst zijn, vult de aanvrager het formulier in als aanvraag van de toelage.
Dit gebeurt uiterlijk tegen 30 juni van het jaar dat volgt na de plaatsing van de nesten. Meerdere aanvragen van eenzelfde aanvrager worden gebundeld.
§5. Het College oordeelt over toekenning van de toelage op advies van openbaar domein. Ze kan de
toelage weigeren wanneer zij van oordeel is dat de voorgestelde plaatsing onvoldoende geschikt is
voor de huisvesting van gierzwaluwen. De toelage kan steeds worden beperkt tot 250 euro per aanvraag.
§6. De verkrijger van de toelage verbindt zich ertoe de aangebrachte nestgelegenheid ten minste 10
jaar te behouden in een staat die geschikt is als nestplaats voor gierzwaluwen. De toelage kan teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt.
Artikel 3 – Toelage voor goede zorg voor zwaluwnesten
§1. Volgende toelagen worden verstrekt voor goede zorg voor huiszwaluw-, boerenzwaluw- en
gierzwaluwnesten:
- 1-3 nesten: 25 euro;
- 4-10 nesten: 50 euro;
- meer dan 10 nesten: 100 euro.
§2. In geval van huis- en boerenzwaluw wordt de toelage verstrekt aan de bewoner van het pand
waar de nesten aanwezig zijn. In geval van gierzwaluw wordt de toelage verstrekt aan de eigenaar
van het pand waar de nesten aanwezig zijn.
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De toelage kan jaarlijks worden aangevraagd. Ze wordt telkens bepaald à rato van het aantal bewoonde nesten.
Kunstnesten die met betoelaging geplaatst werden komen niet in aanmerking voor de toelage voor
goede zorg.
§3. Voor de melding en uitbetalingsaanvraag voor de bewoonde nesten zijn 2 opties. Hetzij volledig
digitaal via het webformulier hiervoor op de stedelijke website, hetzij schriftelijk, met tussenkomst
van de medewerker openbaar domein of een persoon die daartoe door het College van Burgemeester
en Schepenen gemandateerd is. In beide gevallen is de uiterste datum voor indienen van de aanvraag
30 september.
§3.1. digitale procedure: de aanvrager vult de digitale uitbetalingsaanvraag in. Deze uitbetalingsaanvraag bevat: de identiteit, adresgegevens, rekeningnummer, telefoonnummer en rijksregisternummer
van de aanvrager, de plaats, het aantal nesten en de soort zwaluwen. Een foto van het nestje wordt
gevraagd, maar niet verplicht. Bij nieuwe aanvragen wordt steeds een plaatscontrole uitgevoerd. Bij
de terugkerende aanvragen worden steekproeven uitgevoerd door de gemandateerden of een medewerker van het openbaar domein.
§3.2. schriftelijke procedure: de aanvrager meldt de aanwezigheid van het nest telefonisch of via
mail. Bij een nieuwe melding gaat een gemandateerde of medewerker van het openbaar domein ter
plaatse voor de vaststelling en het invullen van de uitbetalingsaanvraag. Bij een terugkerende aanvraag wordt het formulier bezorgd aan de bewoners, die het volledig ingevulde formulier terugsturen
naar Natuurcentrum Beisbroek. Deze uitbetalingsaanvraag bevat: de identiteit, adresgegevens,
rekeningnummer, telefoonnummer en rijksregisternummer van de aanvrager, de plaats, het aantal
nesten en de soort zwaluwen.
§4. De verkrijger van de toelage verbindt zich ertoe de nesten na het broedseizoen niet te verwijderen en in het algemeen zorg te dragen voor het behoud van de nestgelegenheid. De toelage kan
teruggevorderd worden wanneer de verkrijger deze verbintenis niet nakomt.
Artikel 4
Dit reglement vervangt met dadelijke ingang het gelijknamige reglement, vastgesteld in gemeenteraadszitting van 22 februari 2005 (gewijzigd 27 maart 2007).

_____
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