
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR BOSBELEIDSPLAN ZWEVEGEM 

 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2020 

 
 

Artikel 1 

Het doel van dit subsidiereglement is het stimuleren van het behoud en de aanleg van bos. Zo wil het 

gemeentebestuur Zwevegem een inspanning doen om in kader van het Klimaatplan Zwevegem in te zetten 

op CO2-reductie. Tegelijkertijd wil het bestuur de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische 

waarden van de Zwevegems landschap voor de toekomst vrijwaren en verder positief en harmonisch 

ontwikkelen. 

Artikel 2 

Volgens de mogelijkheden die voorzien en goedgekeurd zijn in het meerjarenplan kan het college van 

burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor “de aanleg van bos” en “de aankoop van gronden 

voor de aanleg van bos” voor zover die gelegen zijn in: 

Gewone zones 

- De landelijke ruimte van het grondgebied van Zwevegem.  

Onder landelijke ruimte wordt verstaan: de zones die op het Gewestplan (K.B. 28.12.72 en de bijhorende 

wijzigingen) aangeduid zijn als: 

• Agrarische gebieden 

- (gewone) agrarische gebieden 

- landschappelijk waardevol agrarische gebieden 

- agrarisch gebied met ecologisch belang 

• Groengebieden  

- natuurgebieden (N) 

- parkgebieden (P) 

- natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten (R) 

Prioritaire zones 

In het kader van dit subsidiereglement worden de subsidieerbare prioritaire zones beperkt tot  

(Geheel of gedeeltelijk): 

• Groene as langs kanaal Bossuit - Kortrijk: een zone van 1000 m rechts en links vanuit de as van het 

kanaal 

• Beekvalleien: een zone van 300 m rechts en links van de as van al de beken 2de en 3de categorie namelijk:  

▪ 2de categorie: 

Pluimbeek - Plaatsbeek, Keibeek, Kasteelbeek, Slijpebeek, Zandbeek, Kasselrijbeek, Kleine 

Kasselrijbeek (deel), Beek te Biest, Scheebeek, Oliebergbeek -Pachtbeek, Bouvriebeek, Puurbeek, 

Makebeek. 

▪ 3de categorie: 

Verbrandhofbeek, Kleine Ronsebeek, Kasselrijbeek, Kleine Kasselrijbeek, Daalbeek, Beerbosbeek, 

Mortaanse beek, Kouterbeek, Braambeek, Sluisbeek, Oliebergbeek -Pachtbeek, Lettenhofbeek, 

Gauwelbeek, Otterbeek. 

• Typische landschappen: 

▪ Rond bossen : een zone van 500 m vanaf de perceelsgrens 

▪ Langs oude spoorwegbeddingen nr. 83 en 85: een zone van 300 m rechts en links vanuit de as van 

de spoorweg. 



▪ SBZ : speciale beschermingsgebieden (natuurgebied) 

▪ Ankerplaatsen 

▪ Erosiegevoelige gebieden die aangeduid zijn met code rood op de erosiekaart  

• Ontginningsgebieden met nabestemming groengebied of bosgebied, voor zover de ontginning 

gerealiseerd is of geen ingrijpende reliëfwijzigingen meer zal plaatsvinden. 

• Bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden 

• De in het GNOP-Zwevegem aangeduide ecologische relevante of prioritaire entiteiten voor 

natuurontwikkeling.       

Artikel 3 

De subsidie wordt uitbetaald aan Zwevegemnaren of natuurlijke personen die in Zwevegem eigendommen 

bezitten. Ook natuurverenigingen die als erkend lid zetelen in de gemeentelijke milieu- en natuurraad (MiNa-

raad), kunnen onder bepaalde omstandigheden een subsidie bekomen. 

Natuurverenigingen kunnen slechts van de subsidieregeling gebruik maken mits ze bij hun aanvraag een 

schriftelijke goedkeuring kunnen voorleggen vanwege de eigenaar of de pachter waaruit blijkt dat er een 

akkoord bestaat omtrent de aanleg van bos. 

Land- en tuinbouwers, in hoofd- of bijberoep, kunnen ten persoonlijke titel een aanvraag indienen. 

Artikel 4 

De volgende zaken komen in aanmerking voor subsidie: 

• Aanleg van bos 

• Aankoop van gronden voor de aanleg van bos 

Onderhoud van bos komt niet in aanmerking voor subsidie.  

Artikel 5 

- Onder bos wordt verstaan zoals het Bosdecreet stipuleert dd. 13.06.1990 : 

Bossen, zijnde grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste 

bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen. 

- Onder de voorschriften van dit decreet vallen eveneens: 

1. de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos blijven behoren; 

2. niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals de boswegen, de 

brandwegen, de aanpalende of binnen het bos gelegen stapelplaatsen, dienstterreinen en 

ambtswoningen; 

3. bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos; 

4. de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, onder meer die van 

populier en wilg, uitgezonderd de korte-omloop-houtteelt waarvan de aanplant plaatsgevonden heeft op 

gronden die op dat ogenblik gelegen zijn buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden zoals bepaald in artikel 

1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

5. de grienden. 

- Onder de voorschriften van dit decreet vallen niet: 

1. de fruitboomgaarden en fruitaanplantingen; 

2. de tuinen, plantsoenen en parken; 

3. de lijnbeplantingen en houtkanten, onder meer langs wegen, rivieren en kanalen; 

4. de boom- en sierstruikkwekerijen en arboreta die buiten het bos zijn gelegen; 

5. de sierbeplantingen; 

6. de aanplantingen met naaldbomen die uitsluitend bestemd zijn voor de verkoop als kerstboom. Een 

aanplanting wordt geacht niet langer aan deze voorwaarde te voldoen wanneer de gemiddelde hoogte 



van het bestand 4 meter heeft bereikt; 

7. alle tijdelijke aanplantingen met houtachtige gewassen in uitvoering van de verordeningen van de 

Europese Gemeenschap voor wat betreft het uit productie nemen van bouwland. 

8. de wissenteelt waarvan de bovengrondse massa periodiek tot maximaal drie jaar na de aanplanting of 

na de vorige oogst, in zijn totaliteit wordt geoogst. 

Artikel 6 

De subsidie is niet van toepassing op de aanleg van groenschermen, boomgaarden die voorgeschreven zijn 

in het kader van een omgevingsvergunning. 

Ook maakt deze subsidie een duidelijk onderscheid met de in het KLE reglement gesubsidieerde 

hoogstammen en fruitboomgaarden. Deze laatste vallen uitdrukkelijk niet onder dit subsidiereglement voor 

aanleg van bos. 

Artikel 7 

De toelage wordt toegekend aan de aanvrager. Deze aanvrager dient gerechtigd te zijn, schriftelijk of op 

erewoord, tot het verrichten van aanlegwerkzaamheden waarvoor de aanvraag wordt ingediend.  

De aanleg van bos gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Het bestuur kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die het gevolg zou kunnen zijn van de 

uitvoering van werken in aanleg of onderhoud die het voorwerp uitmaken van subsidiëring via onderhavig 

reglement. 

Artikel 8 

De aanvraag voor betoelaging wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen te 

Zwevegem. 

De aanvrager is er toe gehouden het college van burgemeester en schepenen alle inlichtingen te verschaffen 

welke nodig zijn om de uitbetaling van de subsidie te motiveren. 

Dit subsidiereglement dient enkel voor aanvragen die betrekking hebben tot private terreinen. Voor aanleg 

van bos op openbaar domein worden er geen subsidies gegeven. 

Artikel 9 

De aanvraag is in te dienen voor de start van de uitvoering der werken. De uitbetaling van de subsidie 

gebeurt na de uitvoering van werken en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 10 

Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van de subsidie, na advies van 

afdeling publieke ruimte - dienst groen en wegen. Aan de toekenning van de subsidie kunnen door het 

college van burgemeester en schepenen bijzondere voorwaarden verbonden worden met betrekking tot de 

uitvoeringswijze en uitvoeringslocatie. De toekenning van de subsidie kan geheel of gedeeltelijk geweigerd 

worden wanneer de uitvoering van de voorgestelde werken om natuur- en landschapsredenen door het 

college van burgemeester en schepenen ongewenst geacht wordt. 

Tijdens de uitvoering der werken is het bestuur gerechtigd om de werken ter plaatse te controleren.  

Artikel 11 

Na voltooiing der werken dient de begunstigde een “aanvraag tot uitbetaling subsidie voor de aanleg van 

bos” in bij het college van burgemeester en schepenen. Dit gebeurt aansluitend op de definitieve voltooiing 

van het werk en uiterlijk binnen de 9 maanden na kennisgeving van de goedkeuring van de aanvraag. Het 

bestuur is gerechtigd om de uitvoering ter plaatse te controleren alvorens tot uitbetaling over te gaan.  

Artikel 12 

De aanvrager verbindt zich tot het onderhouden van het bos waarvoor een subsidie bekomen werd, en dit 

voor minstens 25 jaar na aanplant. De aanvrager staat ook in voor de bescherming van de planten tegen 



vraat vanwege wild of vee. De aanvrager is er eveneens toe verplicht de afgestorven, en kwijnende planten 

zelf te vervangen in het eerstvolgende plantseizoen. 

Artikel 13 

Wanneer de uitvoering der werken niet conform met de aanvraag of het reglement uitgevoerd zijn, kan de 

subsidie verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. Er wordt in geen geval een hogere vergoeding 

uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien. 

Artikel 14 

De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer: 

• Belangrijke delen van de aanplant door een duidelijk gebrek aan nazorg of vervanging niet tot uitgroei 

komt. 

• Een belangrijk deel van de aanplant verwijderd werd, waardoor het bos niet meer al zodanig kan aanzien 

worden. Het dunnen van het bos in kader van de selectie van doorgroeiende bomen in het bos valt niet 

onder deze verwijdering. 

• De bijzondere voorwaarden (artikel 10) opgelegd door het college van burgemeester en schepenen niet 

nageleefd worden. 

Artikel 15 

Enkele belangrijke richtinggevende voorwaarden worden beschreven in Bijlage 1 van dit reglement - Keuze 

van plantgoed op basis van plantensoorten, bosassociaties  en bodemkwaliteiten.  

Artikel 16 

De aanvraagprocedure tot en de omvang van de subsidie voor “aanleg van bos” worden bepaald en 

toegelicht in Bijlage 2 van dit reglement. 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om jaarlijks de subsidiebedragen 

aan te passen. 

Artikel 17 

De aanvraagprocedure tot en de omvang van de subsidie voor “de aankoop van gronden voor aanleg van 

bos” worden bepaald en toegelicht in Bijlage 3 van dit reglement. 

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om jaarlijks de subsidiebedragen 

aan te passen. 

Artikel 18 

Een overzicht van de op heden bestaande subsidies voor “aanleg van bos” en “de aankoop van gronden 

voor de aanleg van bos” worden beschreven in bijlage 4 – Overzicht subsidies bebossing particulieren en 

bijlage 5 - Overzicht subsidies bebossing professionele landbouwer. Het overzicht wordt louter informatief 

meegedeeld, met uitzondering van de bedragen die betrekking hebben op de gemeentelijke subsidies. Deze 

maken integraal deel uit van het onderhavig besluit.  

Artikel 19 

Dit subsidiereglement vervangt de bestaande wetgeving niet. Bijgevolg blijven de wettelijke bepalingen met 

betrekking tot de stedenbouw en het agrarisch recht, zoals de afstand van beplantingen, 

omgevingsvergunningen, het Veldwetboek, e.d. van kracht. 

Artikel 20 

Uitzonderingen op dit reglement kunnen door het college van burgemeester en schepenen toegestaan 

worden door middel van een gemotiveerde beslissing na voorafgaand advies van de afdeling publieke 

ruimte, dienst groen en wegen Zwevegem.  

Artikel 21 

Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de gemeenteraad. 


