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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN BEWOONDE ZWALUWNESTEN 
 
Artikel 1: Het gemeentebestuur verleent, binnen de perken van de goedgekeurde begroting een 
gemeentelijke toelage voor het instandhouden van bewoonde huis-, gier- en boerenzwaluwnesten. 
 
Artikel 2: De toelage heeft betrekking op zwaluwnesten aan/in woningen en/of andere gebouwen gelegen 
op het grondgebied van de gemeente Wetteren. Enkel bezette nesten komen in aanmerking, zowel 
natuurlijke als kunstnesten. De subsidie wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waaraan of 
waarin de kolonie zich bevindt. Er is maar één aanvraag per adres mogelijk. Bij een eventuele aanvraag 
voor een appartementsgebouw gaat de subsidie naar de vereniging van mede-eigenaars tenzij 
onweerlegbaar vastgesteld wordt dat de zwaluwnesten verbonden zijn aan één of meerdere individuele 
appartementen. In dit geval kunnen de individuele gebruikers van het appartement de subsidie aanvragen 
en bekomen. 
 
Artikel 3: De toelage bedraagt: 
- 25 euro / jaar voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van 1 tot 2  nesten;  
- 37,50 euro / jaar voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van 3 tot 10 nesten; 
- 50 euro / jaar voor het instandhouden van een zwaluwkolonie 11 tot 25 nesten; 
- 65 euro / jaar voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van meer dan 25 nesten. 
 
Artikel 4: Door het indienen van een aanvraag, stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden 
ter bescherming van zwaluwen strikt na te leven: 
- Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of andere 

ruimten, waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten. 
- Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich 

bevinden, zullen de nesten worden gespaard. 
- Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten. 
- Indien de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt mag hiervoor 

enkel een natuurlijk product gebruikt worden. 
- In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden worden voldoende openingen 

voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken. 
- Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden. 
- Er worden de nodige maatregelen getroffen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere 

dieren. 
- Bij overlast door onder andere uitwerpselen in de nabijheid van het nest dient de aanvrager de nodige 

maatregelen te treffen (bvb: mestplank) om deze overlast in te perken. 
 
Artikel 5: De aanvraag voor betoelaging wordt bij het gemeentebestuur ingediend tussen 15 mei en 30 
juni op het daartoe bestemd aanvraagformulier. 
 
Artikel 6: De premies worden pas uitbetaald na vooraf aangekondigde controle van de kolonie(s) door een 
hiertoe door de gemeente gemachtigd controleur. Deze controle gebeurt elk jaar via een steekproef. De 
indiener van de aanvraag gaat akkoord met deze controle van de kolonie. De gemeente noch de 
gemachtigde controleurs zijn aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het uitvoeren van de 
controles. 
 
Artikel 7: Het gemeentebestuur behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren die niet 
beantwoorden aan de geest van dit reglement. 
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Artikel 8: Indien het jaarlijks op de begroting goedgekeurde krediet overschreden wordt zullen de 
uitbetalingen gebeuren volgens datum van indiening. 
 
Artikel 9: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige 
beslissing. 
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AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR HET INSTANDHOUDEN 
VAN BEWOONDE ZWALUWNESTEN 
 
● Ondergetekende: .................................................................................................................... 
straat en huisnummer: ............................................................................................................... 
postcode en gemeente: ................................................................................................................ 
telefoon (overdag): ....................................................................................................................... 
IBAN BE        
rijksregisternummer: . . - .  (linksboven achterzijde identiteitskaart) 
 
vraagt een subsidie aan voor het instandhouden van bewoonde zwaluwnesten: 
 huiszwaluw 
 boerenzwaluw 
 gierzwaluw 
 ik weet niet welke soort zwaluw er broedt. 
 
● Adres zwaluwkolonie: .............................................................................................................. 
op het perceel kadastraal gekend: Afd. … , Sie. … , nr. …  
met bestemming (bv. woonhuis, berging, stalling, …): ............................................................... 
 
Het betreft een: 
 kleine zwaluwkolonie (1 tot en met 2 bezette nesten): subsidie = 25 euro; 
 middelgrote zwaluwkolonie (3 tot en met 10 bezette nesten): subsidie = 37,5 euro; 
 grote zwaluwkolonie (11 tot en met 25 bezette nesten): subsidie = 50 euro; 
 zeer grote zwaluwkolonie (vanaf 26 bezette nesten): subsidie = 65 euro. 
 
Aantal bewoonde natuurlijke nesten: …………. 
Aantal bewoonde kunstnesten: ……………….. 
(meerdere legsels in 1 seizoen in zelfde nest = 1 nest) 
Orientatie nest(en):  Noord  Oost  Zuid  West 
 
Ik voeg hierbij een situatietekening van het betrokken perceel met het gebouw, waarop de ligging van de 
nesten aangekruist werd, evenals de straatnaam en het huisnummer indien het een bebouwd perceel 
betreft en de kadastrale gegevens indien het een onbebouwd perceel betreft. 
 
 

             
    Te.............................................................. 
    Datum....................................................... 

Handtekening eigenaar     Handtekening aanvrager 
 
....................................    ................................................................. 
 
Te verzenden aan het gemeentebestuur van Wetteren, team Grondgebiedszaken, Rode Heuvel 1, 9230 
Wetteren 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het van kracht zijnde subsidiereglement voor 
het instandhouden van bewoonde zwaluwnesten en verbindt zich ertoe dit strikt na te leven. 
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SITUATIETEKENING  
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