
 

Zitting van maandag 25 april 2022 

 

 

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD 

 

Tegenwoordig: Maertens Bert: burgemeester 
Maertens Caroline , Himpe Kurt, Feys Lothar, Verbeke Tom, Bogaert Lisbet, 
Van Essche Ann: schepenen 
Staes Nadia, Leenknecht Geert, Grymonprez Kurt, Verbeke Jan, Depoorter Hein, 
Verschoot Nick, Vandewatere Julie, Baert Rik, Vandeputte Sybille, Pattyn Diederik, 
Derumeaux Virginie, Carrette Kevin, Verhaeghe Frederick, Dierickx-Visschers Jan, 
Seynaeve Giel, Parmentier Didier, Clarys Balder, Renier Veerle, Christiaens Eveline, 
Dewulf Nathalie, Bossuyt Eva: raadsleden 
Dehaudt Dries: voorzitter 
Jacobus Anton: algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

 

 

15. Toelagereglement groenbemester. Goedkeuring. 

 

De Gemeenteraad,  

Regelgeving 

- Wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen 

- Decreet Lokaal Bestuur 

Beleid / financieel / visum 

- Een krediet van € 5.000 werd voorzien in het stadsbudget 2022 onder BI 03500/AR 649307 

Feiten en motivering 

- Er dient een reglement opgemaakt te worden voor de besteding van de voorziene middelen rond 

groenbemesting. 

- Een invoering van een subsidiebedrag zal de landbouwers nog meer stimuleren tot het inzaaien van 

groenbemesters.  Deze groenbemesters verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de 

gronden en voorkomen erosie en afspoeling van aarde.  Ook komt er minder spoelwater en modder van de 

velden in de grachten en het openbaar rioleringsstelsel terecht.  Het inzaaien van bodembedekkers is ook 

milieuvriendelijk, want de groenbedekking fungeert ook als vanggewas voor stikstof die na de oogst in de 

grond achterblijft en in de winter zou uitspoelen.  De groenbedekking wordt als organische meststof 

ingeploegd of geoogs als groenvoeder voor het vee.  Sommige groenbemesters zijn ook in staat om 

stikstof uit de lucht te binden.  Een lijst van groenbemesters is terug te vinden als bijlage aan dit reglement.  

Bijenvriendelijke groenbemesters worden gestimuleerd voor de toepassing van dit reglement.  

- Diverse bestaande reglementen werden vergeleken en de verschillende opties zijn naast elkaar gelegd. 

- Er werd overleg gepleegd met een delegatie van de landbouwraad om te zien wat al dan niet 

haalbaar/nuttig is. 

- Er werd advies gevraagd aan de landbouwraad en de MINA-raad.  Deze adviezen werden toegevoegd aan 

het dossier.  Er wordt voorgesteld om in te gaan op de voorstellen geformuleerd in de adviezen. 

Besluit met algemene stemmen: 

 

Enig artikel - De raad keurt de invoering van het reglement voor toekennen van een aanmoedigingspremie voor 

het inzaaien van groenbemesters/groenbedekkers als volgt goed: 

 

Reglement voor het toekennen van aanmoedigingspremie voor het inzaaien van 

groenbemesters/groenbedekkers 

 

Artikel 1.- Een reglement ter aanmoediging van het inzaaien van groenbemesters wordt ingevoerd om zoveel 

mogelijk landbouwers tot het inzaaien van groenbemesters aan te zetten. De bedoeling is de natuurlijke structuur 

en de humustoestand van de gronden te verbeteren en om erosie en afspoeling van grond tegen te gaan. Wat 



waterhuishouding betreft komt er ook minder spoelwater en modder van de velden in de grachten terecht. Het 

inzaaien van bodembedekkers is tevens milieuvriendelijk, want de groenbedekking fungeert ook als vanggewas 

voor stikstof die na de oogst in de grond achterblijft en in de winter zou uitspoelen. De groenbedekking wordt als 

organische meststof ingeploegd of geoogst als groenvoeder voor het vee. Sommige groenbemesters zijn ook in 

staat om stikstof uit de lucht te binden. Alleen de groenbemesters die vermeld worden in de meest recente lijst 

van het Departement Landbouw en Visserij (bijlage regelgeving verzamelaanvraag) komen in aanmerking voor 

een gemeentelijke toelage.  Ook de vermelde zaaidichtheid dient gerespecteerd te worden.  Inzaaien van 

grasland en rapen worden uitgesloten.  Ook braakgronden zijn uitgesloten.  Er worden geen pesticiden gebruikt 

op het perceel voor de groenbemester . 

 

De toelage kan verhoogd worden voor het inzaaien van bijenvriendelijke groenbedekkers. Ondermeer volgende 

soorten komen in aanmerking voor de verhoogde premie: bladrammenas, boekweit, klaver (Alexandrijnse klaver, 

witte klaver, rode klaver, andere klaver), komkommerkruid, lupines, luzerne, mosterd (gele mosterd, Sarepta 

mosterd en Ethiopische mosterd), Phacelia, raapzaad, tagetes, veldbonen, zonnebloem, zwaardherik. Eventuele 

andere soorten kunnen ook in aanmerking komen voor zover aangetoond wordt dat ze dezelfde functie vervullen 

 

Artikel 2.- In onderhavig reglement wordt onder land- en tuinbouwer verstaan de categorieën van personen zoals 

bepaald in de onderrichtingen betreffende de land- en tuinbouwtellingen georganiseerd door de FOD Economie, 

K.M.O, Middenstand en Energie.  Het betreffende perceel van de aanvrager moet op grondgebied Izegem 

liggen.  De land- en tuinbouwers moeten voldaan hebben aan de meest recente telplicht. 

 

Artikel 3.- Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingspremie moet minimum 1 hectare cultuurgrond van 

eenzelfde bedrijf ingezaaid zijn met een groenbemester/groenbedekker. Maximaal kan de premie toegekend 

worden voor 5 hectare van eenzelfde bedrijf. De percelen die in aanmerking komen voor een premie, moeten 

bovendien volledig gelegen zijn op het grondgebied van de stad Izegem.   

 

Artikel 4.- De premie bedraagt 45 EUR per hectare per jaar in te zaaien bijenvriendelijke groenbemesters en 30 

EUR per hectare per jaar voor andere groenbemesters.   

 

Artikel 5.- De premie wordt voor het eerst toegekend voor groenbemesters die in het najaar van 2022 worden 

ingezaaid. Ze kan elk jaar opnieuw aangevraagd worden voor in dat jaar ingezaaide groenbemesters.  De 

groenbemester moeten gezaaid worden voor 15 november en minstens tot 15 februari van het daaropvolgende 

jaar behouden blijven.   

 

Voor de bijenvriendelijke groenbedekkers bijkomend:  
- de groenbedekker moet ingezaaid worden voor 1 augustus en dient behouden tot minstens 15 februari  

- er dient gebruik gemaakt van een mengsel met minstens 2 soorten van de vermelde gewassen waarbij elke 

soort minimaal 25% van het mengsel vormt  

 

Artikel 6.- Een schriftelijk verzoek tot het bekomen van de aanmoedigingspremie moet ingediend worden bij het 

college van burgemeester en schepenen van de stad Izegem vóór 15 november van het jaar van het inzaaien van 

de gewone groenbemester en voor 1 augustus voor de bijenvriendelijke groenbemester. Een daartoe bestemd 

formulier is verplichtend aan te vragen bij de stedelijke dienst Economie of terug te vinden op de website van 

Stad Izegem. 

 

De aan te leveren bewijsstukken zijn =  

 Duidelijk leesbare kopie aankoopfactu(u)r(en) 

 Kopie van de digitale verzamelaanvraag ingediend bij departement landbouw en visserij 

Artikel 7.- Na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier en bijhorende bewijsstukken wordt door een 

afgevaardigde van de stad Izegem ter plaatse en in aanwezigheid van de landbouwer nagegaan of het inzaaien 

wel degelijk werd uitgevoerd. 

 

Artikel 8.- De premie zal aan de aanvrager uitbetaald worden binnen de beschikbare kredieten na goedkeuring 

van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen. 

 

Artikel 9.- Bij vaststelling van misbruiken wordt aan de betrokken aanvrager de premie voor een periode van 5 

jaar ontzegd en worden de ten onrechte uitbetaalde premies teruggevorderd. 



 

Artikel 10.- Dit reglement wordt na elk jaar geëvalueerd en indien nodig aangepast. 

 

 

 

Namens de Gemeenteraad, 

De algemeen directeur, 

get. Jacobus Anton 

 De voorzitter, 

get. Dehaudt Dries 

   

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

   

De algemeen directeur,   

 

 

 

Jacobus Anton 
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