
 

 

 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET TOEPASSEN VAN GROENBEMESTING – VASTSTELLEN 
REGLEMENT 

Vervangen gemeenteraadsbesluiten van 14 oktober 1996, 9 december 2002 en 22 
december 2008 

 

 

 
Art. 1:  Het subsidiebesluit voor het toepassen van groenbemesting, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad 

van 14 oktober 1996, aangepast door de gemeenteraad in zitting van 9 september 2002 en vervangen 
door het gemeenteraadsbesluit van 22 december 2008 wordt vervangen door het onderhavig 
subsidiebesluit ; 

Art. 2:  Als definitie van groenbemesting in dit besluit wordt verstaan : 

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen. Dit 
wordt gedaan om het percentage organische stof in de bodem te verhogen. Een deel van die organische 
stof wordt in de bodem omgezet in humus. Een tweede reden is dat groenbemesters kunnen optreden als 
vanggewassen voor de opvang van meststoffen en een derde reden is dat ze kunnen helpen de 
bodemstructuur te verbeteren en soms het onkruid helpen onderdrukken.  

Art. 3:  Bij het toepassen van groenbemesting wordt een premie toegekend van 25 euro per hectare. Deze 

toelage wordt gebracht op 12,50 euro per hectare voor bedrijven waarvan de bedrijfszetel niet is gelegen 

in de gemeente Gavere. 
 

Art. 4:  Voor het verkrijgen van deze premie dient te landbouwer, tot uiterlijk 30 november van het dienstjaar, 
een aanvraagformulier in waarvan model in bijlage. De groenbemester moet minstens tot 15 februari 
behouden blijven. Op schriftelijk, gemotiveerd verzoek kunnen individuele afwijkingen toegestaan 
worden door de afdeling grondgebiedszaken - dienst milieu. 

Art. 5:  De toelage wordt toegekend aan land- en tuinbouwers, zoals bepaald in de onderrichtingen betreffende 

de Land- en Tuinbouwtelling, voor die gronden die op het grondgebied van de gemeente zijn gelegen en 
voor maximum 33 % van de voor akkerbouw in aanmerking komende teeltgronden van dit bedrijf. De 
toelage wordt toegekend tijdens het dienstjaar volgend op het jaar waarin de groenbemester werd 
ingezaaid. 

Art. 6:  Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering en de controle van dit besluit. 
Bij vaststelling van misbruiken, valse aangifte of verklaring wordt het betreffende landbouwbedrijf voor 

een periode van vijf jaar uitgesloten van het recht op alle huidige en/of toekomstige toelagen ten 

behoeve van de bedrijfssector door de gemeente toegekend. 
Art. 7:  De uitbetaling van de toelage wordt afhankelijk gesteld van de goedkeuring van het budget. Indien het 

geheel der in aanmerking te nemen aanvragen het goedgekeurd budget overschrijdt, zal 
verhoudingsgewijs het premiebedrag per hectare worden verminderd. 

Art. 8:  Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving overgemaakt worden aan : 
- de financieel beheerder 

- de rekendienst 
 


