
 

 

 

 

 

 
 

 
HANDVEST VOOR DE BEPLANTING VAN DE STRATEN VAN SCHAARBEEK 

 
 
Tussen de ondergetekenden:  

 
De gemeente Schaarbeek, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen in de persoon van 
mevr. Deborah LORENZINO, bijgestaan door dhr. David NEUPREZ, Gemeentesecretaris, optredend krachtens een 
besluit van de gemeenteraad van 27.03.2019. 
 

Hierna “de Gemeente” genoemd, 
 
en  
 
Mevr./Dhr. ____________________________________________, woonachtig te Schaarbeek, op het volgende adres:  
_______________________________________________________________________________________________
     

hierna “de verantwoordelijke persoon” genoemd. 
 
Werd het volgende overeengekomen:  

 
I. Context en toepassingsdomein 

 
De gemeente Schaarbeek wil de vergroening van de openbare ruimte opdrijven en heeft dus besloten om de 
burgerinitiatieven voor een herinvoering van de biodiversiteit in de stad aan te moedigen. In dit opzicht mogen de 
Schaarbekenaren de voet van een boom beplanten, plantenbakken plaatsen, moestuintjes aanleggen of een klimplant 
tegen hun voorgevel laten groeien. Deze toelating wordt gegeven op basis van het technisch advies van de beherende 
dienst en onder voorbehoud van de naleving van de geldende regels (meer bepaald de gemeenteleijk reglement inzake 
privé-vergroening van de openbare ruimtes en het Algemene Politiereglement inzake veiligheid van de weggebruikers) 
en onderstaande bepalingen.  
 
Vallen onder onderhavig handvest:  
- De individuele of collectieve aanvragen voor de beplanting van boomputten; 
- De collectieve aanvragen voor het plaatsen van een plantenbak of het aanleggen van een moestuin; 
- Elk ander beplantingsproject in het kader van een participatieve actie opgestart door een publieke autoriteit 

(wijkcontract, gewestelijke projectoproep …). 
 
De Gemeente vaardigde de dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes af om de uitvoering van de burgerprojecten 
die voldoen aan bovenstaande voorwaarden te begeleiden.  
 
Aanvragen voor de installatie van klimplanten aan de gevel en voortuintjes, en aanverwante subsidies worden 
daarentegen verwerkt door de dienst Milieuraadgeving volgens het gemeentelijke reglement m.b.t. steun voor de 
beplanting van voorgevels. 
 
II. Verbintenissen van de partner 

 
De deelnemers verbinden zich ertoe om hun beplantingsinfrastructuur (planten en installaties) te plaatsen en te 
onderhouden, zoals werd voorgesteld aan en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
Ze moeten de vooraf (tijdens het onderzoek van de aanvragen) door de dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes 
bepaalde voorschriften, het gemeentereglement met betrekking tot de private beplanting binnen de openbare ruimte 
en het algemene politiereglement naleven.  
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Ze verbinden zich ertoe de omgeving en de planten, de netheid, de openbare veiligheid en rust te respecteren, zoals 
beschreven in het gemeentereglement met betrekking tot de private beplanting binnen de openbare ruimte.  
 
De deelnemers kweken hun planten en ze verdelen en ruilen ze gratis. 
 
Ze mogen geen enkele wijziging aanbrengen aan de goedgekeurde infrastructuur zonder voorafgaande toestemming 
van de Gemeente. Indien nodig kan het gemeentebestuur op eigen initiatief wijzigingen aanbrengen aan de 
infrastructuur zonder voorafgaande kennisgeving. 

  
III. Verantwoordelijkheid van de aanvragers 
 
De deelnemers zijn de exclusieve eigenaars van de elementen waaruit de beplantingsinfrastructuur bestaat.  
 
In dit opzicht blijven ze volledig en alleen verantwoordelijk voor alle materiële en lichamelijke schade die tijdens de 
volledige duur van het bestaan van de beplantingsinfrastructuur zou kunnen worden veroorzaakt. Het is aan de 
deelnemers om na te gaan of ze in die zin over de nodige verzekeringen beschikken. Het bewijs hiervan moet op 
eenvoudig verzoek worden voorgelegd aan de gemeente.  
 
De deelnemers duiden een persoon aan die verantwoordelijk is voor het goede onderhoud van de toegelaten 
infrastructuur. Deze verantwoordelijke zorgt voor de opvolging ten opzichte van de gemeente en communiceert over 
elke gewenste wijziging of alle andere nuttige informatie voor het goede verloop van het project op lange termijn en 
de evaluatie hiervan op korte termijn.  
 
IV. Controle en evaluatie van het project 
 
De dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes kan te allen tijde en zonder de reden ervoor te moeten 
rechtvaardigen de goede uitvoering controleren van het handvest, dat de aanvragers dan bindt aan het 
gemeentebestuur  
 
In geval van een project met een pedagogische en/of socioculturele roeping, gesubsidieerd door de Gemeente, zal 
een evaluatie worden gemaakt door de Gemeente. Deze evaluatie moet gebeuren op basis van een jaarlijks 
activiteitenrapport dat wordt opgesteld door de aanvragers.  

 
V. Intrekking van de toelating en herstel van de openbare ruimte 

 
Aangezien de toelating voor de private bezetting van de openbare ruimte slechts tijdelijk werd gegeven, kan ze door 
de Gemeente op om het even welk moment worden ingetrokken indien het algemeen belang dit vereist of indien de 
bepalingen en verbintenissen van onderhavig handvest niet worden nageleefd door de deelnemers.  
 
De deelnemers dienen eveneens de dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes minstens 2 maanden op voorhand 
schriftelijk op de hoogte te brengen van hun intentie om het partnerschap te beëindigen. In desbetreffend geval eist 
de Gemeente op het einde van het partnerschap het herstel van de openbare ruimte in zijn oorspronkelijke staat, zo 
niet, dan behoudt ze zich het recht voor om dit zelf te doen op kosten en risico van de deelnemers.  
 
In geval van ontbinding van het partnerschap te hunnen laste moeten de deelnemers alle kosten en uitgaven dragen 
die voortvloeien uit deze ontbinding.  
 
Elk geschil over de verplichtingen die voortvloeien uit onderhavig handvest kan in wederzijds overleg worden beslecht. 
Lukt dit niet, dan is het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd om, in overeenstemming met het 
gelijkheidsbeginsel, het non-discriminatiebeginsel en de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen, elk geschil 
te beslechten dat kan optreden bij de toepassing van het onderhavige reglement. 
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VI. Contactgegevens 
 

Voor de gemeente Schaarbeek: 
 

Dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes: groene-ruimtes@schaarbeek.be of 0800/939.88 
Georges Rodenbachlaan 28 – 1030 Schaarbeek 
 
Voor de partner:  
 

Voornaam en naam van de belangrijkste contactpersoon: 
Adres: _________________________________________________________________________________________ 
E-mailadres: ____________________________________________ 
Telefoonnummer: ________________________________________ 
 
Voornaam en naam van de vervangende contactpersoon:  
Adres: _________________________________________________________________________________________ 
E-mailadres: _____________________________________________ 
Telefoonnummer: ________________________________________ 
 
Adres voor de installatie van bakken: _________________________________________________________________ 
Identificatienummer van de betreffende boom/bomen: __________________________________________________ 

 
VII. Aanvaarding van het charter 

 
De deelnemers keuren het onderhavige charter goed. 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen blijft bevoegd om een standpunt in te nemen over alle bepalingen die 
niet in het onderhavige charter voorzien zouden zijn.  
 
 

Ondertekend te Schaarbeek, op __________________ 
 
De deelnemers, vertegenwoordigd door: 
_____________________________________________ 
 
 
 

(Voornaam, naam en handtekening van de verantwoordelijke) 
 
 

De Gemeente Schaarbeek, die optreedt onder de opschortende voorwaarde van de door de gemeenteraad te nemen 
beslissing en het niet annuleren van deze beslissing door de toezichthoudende overheid. 
 
 
 
 

In opdracht, 
De Gemeentesecretaris, 

 
 
 

David NEUPREZ 

De Burgemeester, 
In opdracht 

 
 
 

Deborah LORENZINO, 
Schepen van Openbare Netheid & Groene Ruimtes 
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