Subsidiereglement met betrekking tot de aankoop en
gebruik van mulchmaaiers of mulchkits
De Raad van Bestuur,
Overwegende de grote hoeveelheid groenafval door gazonmaaisel;
Overwegende de mogelijkheid om grasmaaisel te vermijden door het gebruik van
specifieke grasmachines, die het grasafval versnipperen;
Overwegende dat aan de inwoners voldoende alternatieven moeten worden geboden voor
de betalende GFT-ophaling;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant in het kader van provinciale
afvalpreventiesubsidies de mulchmaaiersactie als regionaal project financieel en logistiek
ondersteunt;
Beslist :
Art. 1. Tot uitputting van de kredieten, een subsidie toe te staan voor de aankoop van
mulchmaaiers/mulchkits. De betoelaging wordt slechts éénmalig per gezinssamen-stelling
of vereniging toegekend, en enkel aan gedomicilieerden op het grondgebied van de
INTERZA-gemeenten of aan door de gemeente erkende socio-culturele, jeugd- of
sportverenigingen.
Art. 2. Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet de mulchmaaier/mulchkit
voldoen aan de volgende eisen:
- Aankoop na de datum van goedkeuring van het project door de bestendige deputatie
- Categorie A: De maaier kan standaard zowel mulchmaaien als gras maaien met
opvang in een opvangbox.
- Categorie B: Mulchkit waarmee een gewone grasmaaier zonder mulchingfunctie kan
worden uitgerust bestaande uit een door de fabrikant voor het model en merk voorziene mes en/of afvoerstop (in de catalogus aangemerkt als mulchkit of gelijkwaardig).
- Voor categorie A maximum gegarandeerd geluidsvermogen gemeten volgens de
Europese richtlijn 2000/14/CE mag niet hoger zijn dan het Artikel 12 vermelde
grenswaarde:
Maaibreedte L
L ≤ 50
50 < L ≤ 70

Toelaatbaar geluidsvermogensniveau
geïnstalleerd in dB/1 pW
vanaf 3 januari 2002
96
100

vanaf 3 januari 2006
94 (indicatief)
98 (indicatief)

- CE-markering
Art. 3. De subsidie bedraagt:
- Categorie A: 10 % op het netto aankoopbedrag (zonder BTW) van de maaier,
met een maximum van 100 euro.
- Categorie B: 50 % op het netto aankoopbedrag (zonder BTW) van de mulchkit,
met een maximum van 50 euro.
Art. 4. Subsidie-aanvragen dienen te geschieden via het formulier in bijlage, en moeten
vergezeld zijn van een factuur of gedetailleerd kassaticket, kopies uit de handleiding of
gelijkwaardig die de eisen inzake aankoopdatum, geluid (dB(A)), categorie en veiligheid
(CE-label) aantonen, en een kopie van de identiteitskaart (of erkenning).
Art. 5. Aanvragers van de subsidie dienen de (tot) mulchmaaier (aangepaste) op het
aangegeven adres te bewaren en mogen deze niet vervreemden binnen een periode van 5
jaar na de subsidie-aanvraag. Het is de intercommunale Interza toegestaan om de nodige
controles te verrichten op de toekenningsvoorwaarden van de betoelaging. Blijken de
voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet uitbetaald of teruggeëist worden,
verhoogd met administratiekosten ten belope van 100 euro.

