
Subsidiereglement 

Gemeentelijk subsidiereglement voor de toelage voor het inzaaien van groenbedekker in de 

gemeente Zwevegem. 

Artikel 1 

Voor de toepassing van dit besluit dient begrepen dat de premie tot het inzaaien van 

groenbedekkers bedoeld is om de natuurlijke structuur en de humustoestand van de 

landbouwgronden te verbeteren en de erosie te bestrijden. Een groenbedekker moet ervoor 

zorgen dat de bodem bedekt blijft na de oogst van de hoofdteelt tot aan de volgende 

werkzaamheden. 

Artikel 2 

De toelage, bepaald op 25 euro/ha, wordt toegekend aan alle land- en/of tuinbouwers die 

akkerland verbouwen op grondgebied Zwevegem, ongeacht de ligging van hun bedrijfszetel. 

 

Artikel 3 

De toelage wordt toegekend aan alle land- en of tuinbouwers die de nodige bewijsstukken 

voorleggen, nl.: 

- een kopie van de digitale verzamelaanvraag ingediend bij het departement landbouw & 

visserij;  

- een kopie van de orthofotoplannen met aanduiding van de percelen die op grondgebied 

Zwevegem met groenbedekker werden ingezaaid;  

- een kopie van de factuur van de zaadlevering voor de aangegeven percelen op 

grondgebied Zwevegem.  

  

Artikel 4 

De toelage heeft betrekking op 100% van de ingezaaide oppervlakte akkerland. 

Artikel 5 

Volgende gewaszaden komen in aanmerking voor het verlenen van een subsidie op 

groenbedekking, als mengsel van minstens twee gewassen (zie bijlage 8 van de ‘toelichting 

verzamelaanvraag’ uitgegeven door het departement landbouw & visserij): 

Beemlangbloem 30 kg/ha  Mosterd 10 kg/ha 
Bladkool 8 kg/ha  Raapzaad    3 kg/ha 
Bladrammenas 12 kg/ha  Phacelia     8 kg/ha 
Boekweit 40 kg/ha  Raaigras 30 kg/ha 
Festulolium 30 kg/ha  Rietzwenkgras  30 kg/ha 
Japanse Haver 40 kg/ha  Snijrogge 100 kg/ha 
Klaver – Alexandrijnse 25 kg/ha  Tagetes  8 kg/ha 
Klaver – Witte 6 kg/ha  Timothee 15 kg/ha 
Klaver – Rode 12 kg/ha  Wikken 90 kg/ha 
Klaver – andere 15 kg/ha  Zomerhaver  100 kg/ha 
Komkommerkruid 10 kg/ha  Zonnebloem  20 kg/ha 
Luzerne 20 kg/ha  Zwaardherik  6 kg/ha 

 

De opgegeven zaadgewichten worden beschouwd als de minimale zaaidichtheid of  

hoeveelheid per hectare akkerland. 



Artikel 6 

Het betrokken perceel moet u minstens van 21 april tot en met 31 december in eigen 

gebruik hebben. 

 

Artikel 7 

In de periode na de aangifte kan door een afgevaardigde van de gemeente Zwevegem en al 

dan niet in aanwezigheid van de landbouwer ter plaatste gecontroleerd worden of het 

inzaaien werd uitgevoerd. 

Artikel 8 

De toelage zal worden uitbetaald binnen de 4 maanden na de verwerking van de aanvraag. 

Artikel 9 

De toelage wordt verleend binnen de perken van de beschikbare budgetten die ingeschreven 

zijn in de respectievelijke begrotingspost. Indien het budget ontoereikend is, heeft het 

bestuur het recht om bepaalde toelagen later uit te betalen. De nodige kredieten zullen 

genomen worden van AR 649200 – BI 064100 – AC 7.1.6.01 . 

Artikel 10 

Het niet naleven van de bovenstaande maatregelen betekent dat de gemeente Zwevegem 

kan beslissen om de toelage niet toe te kennen.  

 

 

 


