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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 27 september 2016  betreffende de 
goedkeuring van het gemeentelijk subsidiereglement voor groenbemesting en grondontleding. 

 

 
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GROENBEMESTING EN GRONDONTLEDING 

 

Artikel 1 - definities 

 land- en tuinbouwers: de categorieën personen zoals voorzien in de onderrichting betreffende de land- en 
tuinbouwtellingen en ongeacht of zij al dan niet gedomicilieerd zijn te Maarkedal 

 percelen: percelen op het grondgebied van Maarkedal in gebruik voor land- of tuinbouw. 

 verzamelaanvraag: jaarlijks aangifteformulier van het Agentschap voor Landbouw en Visserij dat door de 
landbouwer moet ingevuld worden voor de registratie van percelen voor toepassing van het mestdecreet, 
voor het verkrijgen van bedrijfstoeslag en voor de agromilieumaatregelen 

 
GRONDONTLEDING 
Artikel 2 
Aan landbouwers die een grondontleding laten doen op een perceel op het grondgebied van Maarkedal wordt een 
premie van maximaal 15 euro per staal toegekend. 
Hierbij wordt de toelage voor grondontleding beperkt tot 6 voor een bedrijf kleiner dan 30 ha en 10 voor een bedrijf 
groter dan 30 ha. 
 
Artikel 3 
De grondontleding moet uitgevoerd worden door de Bodemkundige Dienst van België of een gelijkwaardige dienst. 
 
Artikel 4 
De premie kan slechts 1 keer per jaar voor hetzelfde perceel toegekend worden. 
 
GROENBEDEKKERS 
Artikel 5 
Landbouwers die groenbedekkers inzaaien kunnen in aanmerking komen voor een premie à rato van 20 euro/ha, 
waarbij rekening wordt gehouden met het, volgens de productfiche, voorgestelde aantal kg/ha in te zaaien 
zaad(mengsel). 

 
Artikel 6 
De toelage wordt afhankelijk gemaakt van het percentage van de totale bedrijfsoppervlakte dat bezaaid is en 
toegekend volgens onderstaande tabel, waarbij per categorie een maximaal toe te kennen bedrag wordt vastgesteld. 

Bezaaide oppervlakte maximale toelage 

< 10% van de bedrijfsoppervlakte 40 euro 

tussen 10 en 25% van de bedrijfsoppervlakte 150 euro 

tussen 25 en 50% van de bedrijfsoppervlakte 185 euro 

tussen 50 en 100% van de bedrijfsoppervlakte 300 euro 

 
Artikel 7 
De groenbedekker moet ingezaaid worden vóór 1 november van het jaar waarin de premie aangevraagd wordt en 
moet minstens behouden worden tot 15 februari. De groenbedekker kan ingezaaid worden na alle teelten, met 
uitzondering van permanent of tijdelijk grasland en braak. 



 

27 september 2016   Subsidiereglement groenbemesting | 2 

 
Artikel 8 
Het is verboden een premie voor groenbemesting aan te vragen bij het gemeentebestuur, voor percelen waarvoor 
reeds een beheersovereenkomst “Inzaai groenbedekking” werd afgesloten met het Vlaams Gewest. 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
Artikel 9 
§1 Bovenstaande premies worden toegekend binnen het krediet dat hiertoe werd voorzien in het budget. De 
aanvragen moeten worden ingediend binnen de 4 maanden na de factuurdatum. De aanvrager gebruikt hiervoor de 
formulieren die door de Milieudienst ter beschikking worden gesteld. 

§2 Bij de aanvraag moeten volgende documenten worden gevoegd: 

 een kopie van de factuur van de levering van de zaden, inclusief de productfiche van de verschillende 
ingezaaide zaadmengsels, of van de grondontleding 

en/of een verklaring op eer indien de aanvrager de zaden kweekt op zijn akkers. 

 een kopie van de lijst met percelen en een kaart met aanduiding van de percelen uit de verzamelaanvraag. 
Van elk perceel waarvoor premie groenbemesting en/of grondontleding wordt aangevraagd, moet het 
nummer (overeenkomstig het nummer op de kaart uit de verzamelaanvraag) en de oppervlakte worden 
vermeld, alsook de oppervlakte die wordt ingezaaid met groenbemesting indien slechts een gedeelte van het 
perceel wordt ingezaaid. 

 
Artikel 10 
Dit gemeentelijk subsidiereglement voor groenbemesting en grondontleding treedt in werking met ingang van 1 
oktober 2016 en vervangt alle vorige subsidiereglementen en beslissingen in dit verband. 
 

 


