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Subsidiereglement erosiemaatregelen en akkernatuur
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4, 173 en 190 van de grondwet;
Gelet op artikelen 3 en 7, lid 1, 1° van de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle en de
toekenning en aanwending van sommige toelagen, met latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid gecoördineerd op 15 juni
2018;
Gelet op artikel 42, §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen;
Gelet op artikelen 40, 41 en 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang
vanaf 1 januari 2019;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 februari 2019 houdende goedkeuring vaststelling van het
begrip dagelijks bestuur;
Gelet op het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan van Kortenaken;
Gelet op het voorziene budget met budgettaire sleutel 034100-64920000;
Gelet op de jaarlijkse actualisatie van het meerjarenplan waarbij het eerste jaar van het meerjarenplan
vanaf 2020 telkens het initiële budget zal vormen;
Gelet op het document “catalogus agromilieu- en klimaatsteun” uitgegeven door de Vlaamse
Landmaatschappij (Toon Denys Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel) uitgave april 2019;
Gelet op de goedkeuring door de gemeentelijke Landbouwraad op 7 april 2022;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken de voorbije jaren zeer regelmatig overlast had ten gevolge
van erosie en zelfs zware modderstromen;
Overwegende dat modderoverlast en erosie een financiële impact heeft op het budget van de gemeente,
mede doordat werknemers van de technische dienst na modderoverlast soms meerdere dagen of
weken modder moeten ruimen;
Overwegende dat dit voorliggende subsidiereglement ertoe zal bijdragen om de knelpunten van erosie
in Kortenaken weg te werken;
Overwegende dat het subsidiereglement kan worden
beheersovereenkomsten kunnen worden opgemaakt;

gebruikt

zolang

er

geen

nieuwe

Overwegende dat door schaalvergroting van de landbouw er veel minder perceelranden zijn en
bijgevolg ook minder overlevingskansen voor typische fauna en flora verbonden aan agrarisch gebied;
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Overwegende dat het houtig erfgoed betere bescherming verdient en dit reglement kan bijdragen aan
het behoud van de beschermingsperimeter rondom de bomen;
Overwegende dat het subsidiereglement na één jaar zal worden geëvalueerd en eventueel uitgebreid
met andere maatregelen in kader van het behoud van kleine landschapselementen;
Na beraadslaging, besluit de gemeenteraad:

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /DOEL
Dit subsidiereglement beoogt maatregelen te bevorderen die erosie voorkomen, houtig erfgoed
beschermen en biodiversiteit bevorderen in het agrarisch gebied en op percelen in gebruik door landen tuinbouwers op het gemeentelijk grondgebied van Kortenaken.
ARTIKEL 2 /TOEPASSINGSGEBIED
Dit reglement is van toepassing wanneer erkende land- en tuinbouwers vrijwillig maatregelen uitvoeren,
in de zin van artikel 3 van dit reglement, die goed zijn voor het milieu, het landschap en het klimaat in
het agrarisch gebied en op percelen die gelegen zijn op het gemeentelijk grondgebied van Kortenaken.
Dit subsidiereglement dient ter aanvulling van de bestaande beheersovereenkomsten van de Vlaamse
Landmaatschappij voor maatregelen die niet worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid of de
provincie. Dit subsidiereglement is ook van toepassing wanneer er gedurende een bepaalde periode
geen overeenkomst kan worden opgemaakt met de Vlaamse Landmaatschappij. Hiervoor wordt
verwezen naar het “17 maatregelenpakket” dat is opgenomen in de catalogus Agromilieu- en
klimaatsteun van de Vlaamse Landmaatschappij.
ARTIKEL 3/BEGUNSTIGDEN
De subsidie voor het nemen van de maatregelen in de zin van artikel 3 kan enkel aangevraagd worden
door een erkende GLB-actieve landbouwer die een of meerdere percelen bewerkt op het grondgebied
van de gemeente Kortenaken en gedomicilieerd is in Kortenaken.1
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.
ARTIKEL 4/VOORW AARDEN
ARTIKEL 4.1/ ALGEMENE VOORW AARDEN
De maatregelen moeten worden uitgevoerd op landbouwgrond zijnde percelen bouwland of grasland
of blijvende teelten waarop een minimumactiviteit wordt verricht.
Er wordt geen andere subsidie of vergoeding betaald via een andere instantie voor de aangevraagde
beheermaatregel.

1
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Voor dringende zaken in het kader van erosiebestrijding kan er een overeenkomst met en een subsidie
worden betaald aan een GLB-actieve landbouwer gevestigd buiten de gemeente Kortenaken zolang de
maatregelen betrekking hebben op één of meerdere percelen die hij bewerkt op het grondgebied van
Kortenaken. De hoogdringendheid wordt beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.
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Bovendien moet elke beheermaatregel voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het laatst
geldende document “catalogus agromilieu- en klimaatsteun” uitgegeven door de Vlaamse
Landmaatschappij (Toon Denys Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel).

ARTIKEL 4.2/ SPECIFIEKE VOORW AARDEN
Het document “catalogus agromilieu- en klimaatsteun” uitgegeven door de Vlaamse Landmaatschappij
(Toon Denys Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel) uitgave april 2019 is het enige officiële document
waarop dit hele subsidiereglement is gebaseerd. Dit document wordt toegevoegd als bijlage 1 bij dit
reglement. Indien het document “catalogus agromilieu- en klimaatsteun” wordt aangepast zal ook het
subsidiereglement en subsidiebedrag van “erosiebestrijding en akkernatuur gemeente Kortenaken”
worden aangepast.
De volgende 17 maatregelenpakketten die in het groen zijn aangeduid in de “catalogus Agromilieu- en
klimaatsteun” worden door het gemeentebestuur gesubsidieerd:
Thema Botanisch beheer
1. Botanisch beheer akkerland (BOTB3)
a. Doelstelling

De ontwikkeling van akkerkruiden bevorderen door een extensief gebruik van akkers.
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
\
d. Instapvoorwaarden
i. Het perceel is landbouwgrond
ii. Het perceel is in gebruik als akkerland en wordt jaarlijks bewerkt
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De akker is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in gebruik
door begunstigde.
ii. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
iii. De teelt van maïs is niet toegelaten
iv. Er wordt op het perceel een vruchtwisseling toegepast met ten minste
eenmaal om de twee jaar een graangewas en ten minste eenmaal om de
zes jaar een vlinderbloemig gewas
v. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
vi. Op het perceel mag meststof worden aangebracht tot maximaal 50% van
de geldende bemestingsnorm (bij voorkeur stalmest van rundvee)
vii. Het aanbrengen van mengmest op het perceel is alleen toegestaan in de
periode van 1 april tot en met 31 augustus
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Uitgespaarde kosten: besparing kunstmest
iii. Extra kosten
iv. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 860 EUR/ha
ii. Andere grondgebruikers: 402 EUR/ha
2. Aanleg en onderhoud botanisch waardevolle grasrand (BOTB4)
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a. Doelstelling
Soortenrijke grasranden ontwikkelen door geen meststoffen,
bodemverbeteraars en bestrijdingsmiddelen te gebruiken en een aangepast
maaibeheer toe te passen. Zo wordt ook habitat gecreëerd voor aan het
landbouwlandschap verbonden faunasoorten.
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
i. Verbod op gebruik van meststoffen tot 5 meter landinwaarts vanaf de
bovenste rand van het talud van een waterloop (10 m in VEN of langs
helling)
ii. Verbod op aanbrengen bestrijdingsmiddelen op oeverzones (tot 1 meter
landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop)
iii. Minimumactiviteit uitvoeren om verruiging en verbossing tegen te gaan
d. Instapvoorwaarden
i. Het perceel is landbouwgrond
ii. Het perceel is bouwland of grasland
iii. De gemiddelde breedte van de grasstrook schommelt tussen 6 en 18
meter
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
ii. De grasstrook is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in
gebruik bij de begunstigde
iii. Indien aangelegd op bouwland: de strook inzaaien voor 31 mei van het
eerste werkjaar
iv. De breedte van de strook bedraagt over de gehele lengte minstens 5
meter
v. Indien inzaaien nodig, de strook inzaaien met een goedgekeurd
gras(kruiden)mengsel
vi. De factuur van het zaaizaad en het zaaizaadetiket bijhouden
vii. De bestaande strook behouden, als het perceel grasland is
viii. De grasvegetatie als een ononderbroken geheel in stand houden
ix. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, uitgezonderd voor de
pleksgewijze bestrijding van ongewenste soorten
x. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
xi. Ofwel de strook jaarlijks maaien vanaf 15 juni. Na de eerste maaibeurt is
een tweede maaibeurt toegestaan.
xii. Ofwel de strook jaarlijks maaien vanaf 15 juni en een tweede keer vanaf
1 september
xiii. Het maaisel moet afgevoerd worden. Klepelen is niet toegestaan.
xiv. Behoudens het maaibeheer, geen enkele andere activiteit uitvoeren op
de strook
f. Subsidiabele kosten
i. opbrengstderving
ii. uitgespaarde kosten:
1. bemesting kunstmest
2. gewasbescherming
iii. extra kosten
iv. transactiekost
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 1331 EUR/ha
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ii. Andere grondgebruikers: 435 EUR/ha
Thema soortenbescherming
3. Omzetten van akkerland in meerjarig grasland en maaien (SB15)

a. Doelstelling
Een geschikt habitat creëren voor weidevogels en kansen bieden op een hoge
broedsucces door alle activiteiten op het perceel te verbieden tijdens het
broedseizoen en de maaidatum uit te stellen.
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
i. Minimumactiviteit uitvoeren om verruiging en verbossing tegen te gaan
d. Instapvoorwaarden
i. Het perceel is landbouwgrond
ii. Het perceel werd tijdens de laatste vijf jaar uitsluitend als bouwland
(uitgezonderd tijdelijk grasland) uitgebaat
e. Verbintenisvoorwaarden
i. Het perceel is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in
gebruik bij de begunstigde
ii. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
iii. Het perceel wordt omgezet in grasland voor 31 mei van het eerste
werkjaar
iv. Het perceel tijdens de verdere looptijd van de overeenkomst uitsluitend
als meerjarig grasland gebruiken
v. Tussen 1 april en 22 juni geen enkele activiteit op het perceel uitvoeren
vi. De maaidata van het perceel noteren in een register
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Extra kosten
iii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwer: 1221 EUR/ha
ii. Andere grondgebruikers: 94 EUR/ha
4. Omzetten van akkerland in meerjarig grasland en beweiden (SB16)
a. Doelstelling
Een geschikt habitat creëren voor weidevogels en kansen bieden op een hoger
broedsucces door alle activiteiten op het perceel te verbieden tijdens het
broedseizoen en de beweidingsdatum uit te stellen.
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
i. Correct begrazingsregister bijhouden op het perceel
ii. Minimumactiviteit uitvoeren om verruiging en verbossing tegen te gaan
d. Instapvoorwaarden
i. Het perceel is landbouwgrond
ii. Het perceel werd gedurende de laatste vijf jaar uitsluitend als bouwland
(excl. tijdelijk grasland) uitgebaat
e. Verbintenisvoorwaarden
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i. Het perceel is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in
gebruik bij de begunstigde
ii. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
iii. Het perceel wordt omgezet in grasland voor 31 mei van het eerste
werkjaar
iv. Het perceel tijdens de verdere looptijd van de overeenkomst uitsluitend
als meerjarig grasland gebruiken
v. Tussen 1 april en 22 juni geen enkele (landbouwkundige) activiteit op het
perceel uitvoeren, behalve het gebruik als standweide met een
veebezetting van maximaal 2 dieren per ha
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Extra kosten
iii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwer: 1274 EUR/ha
ii. Andere grondgebruikers: 94 EUR/ha
5. Nestbescherming weidevogels (SB17)

a. Doelstelling
Nesten van weidevogels beschermen zodat reproductiesucces toeneemt
(broedsucces en kuikenoverleving)
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
i. Tijdens het broedseizoen opzettelijke handelingen vermijden die vogels
en hun nesten verstoren
d. Instapvoorwaarden
i. De percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, zijn
landbouwgrond
ii. Het beheerpakket wordt toegepast via een bedrijfsgerichte aanpak
e. Verbintenisvoorwaarden
i. Een deskundige bepaalt jaarlijks het aantal nesten op het bedrijf en
bepaalt de wijze van bescherming
ii. De begunstigde beschermt de nesten van de weidevogelsoorten vermeld
in de beheerovereenkomst volgens de richtlijnen van de deskundige
iii. De begunstigde heeft de percelen waarop het beheerpakket wordt
toegepast tijdens het volledige kalenderjaar in gebruik
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Extra kosten
iii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 55,03 EUR/nest
ii. Andere grondgebruikers: 55,03 EUR/nest
6. Leeuwerikvlakjes (SB18)

a. Doelstelling
Geschikte voedsel- en broedplaatsen creëren tot in de zomer door het niet
inzaaien van vlakjes in een graanveld, waardoor leeuweriken meerdere broedsels
per jaar kunnen grootbrengen
7
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b. Bevoegde instanties
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
Tijdens het broedseizoen opzettelijke handelingen vermijden die vogels en hun
nesten verstoren
d. Instapvoorwaarden
i. De contractuele minimale oppervlakte bedraagt minstens 0,5 hectare
ii. De percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, zijn
landbouwgrond
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde meldt jaarlijks aan de bevoegde overheid op welke
percelen het beheerpakket zal worden toegepast
ii. De begunstigde heeft de percelen waarop het beheerpakket wordt
toegepast gedurende het volledige kalenderjaar in gebruik
iii. Het beheerpakket jaarlijks toepassen op minstens de minimaal
overeengekomen oppervlakte; de maximale oppervlakte bedraagt 1,2
keer de minimale oppervlakte
iv. Op de percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, wordt een
graangewas, ander dan maïs, geteeld
v. De percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, zijn minstens
0,5 hectare groot
vi. Op de percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, worden
vlakjes van minimaal 16 vierkante meter niet ingezaaid; die vlakjes
worden leeuwerikvlakjes genoemd
vii. Op de percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, minstens
twee leeuwerikvlakjes per hectare aanleggen met een minimum van
twee leeuwerikvlakjes per perceel
viii. De leeuwerikvlakjes liggen verspreid over het perceel op minimaal 100
meter van opgaande elementen zoals gebouwen, bomenrijen of
houtkanten, op minimaal 100 meter van drukke wegen, op minimaal 250
meter van een bos en op minimaal 20 meter van de rand van het perceel
ix. Een sproeigang of insporing mag niet door of vlak langs een
leeuwerikvlakje lopen
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Extra kosten
iii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 30 EUR/vlakje
ii. Andere grondgebruikers: 28 EUR/vlakje
7. Bloemrijke graanstroken (SB19)

a. Doelstelling
Het voedselaanbod voor akkervogels vergroten, door op percelen met
graangewassen stroken te voorzien waarop geen bestrijdingsmiddelen en geen
meststoffen worden gebruikt,.
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
i. Verbod op gebruik van meststoffen tot 5 meter landinwaarts vanaf de
bovenste rand van het talud van een waterloop (10 m in VEN of langs
helling)
8
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ii. Verbod op aanbrengen bestrijdingsmiddelen op oeverzones (tot 1 meter
landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop)
iii. Geen handelingen verrichten met het opzet vogels of hun nesten te
verstoren of te vernielen
d. Instapvoorwaarden
De percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, zijn landbouwgrond
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde meldt jaarlijks aan de bevoegde overheid op welke
percelen het beheerpakket zal worden toegepast
ii. De begunstigde heeft de percelen waarop het beheerpakket wordt
toegepast het volledige kalenderjaar in gebruik
iii. Het beheerpakket toepassen op minstens de minimaal overeengekomen
oppervlakte; de maximale oppervlakte bedraagt 1,2 keer de minimale
oppervlakte
iv. Op de percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, wordt een
graangewas, ander dan maïs, geteeld
v. Op de percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, een
bloemrijke graanstrook voorzien door tussen 15 maart en de oogst geen
bestrijdingsmiddelen te gebruiken op de bloemrijke graanstrook,
uitgezonderd voor de pleksgewijze bestrijding van ongewenste soorten
vi. De oppervlakte van de bloemrijke graanstroken bedraagt minstens 10
procent van de oppervlakte van de percelen waarop het beheerpakket
wordt toegepast
vii. De gemiddelde breedte van de bloemrijke graanstrook schommelt
tussen 6 en 30 meter
viii. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen op de
bloemrijke graanstrook
ix. De bloemrijke graanstrook kan mee geoogst worden
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Uitgespaarde kosten
iii. Extra kosten
iv. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 1248 EUR/ha bloemrijke graanstrook
ii. Andere grondgebruikers: 377 EUR/ha bloemrijke graanstrook
8. Graanstroken (SB20)

a. Doelstelling
Het voedselaanbod voor akkervogels vergroten, door op een perceel een strook
graan aan te leggen en die de hele winter te behouden
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
Geen handelingen verrichten met het opzet vogels of hun nesten te verstoren of
te vernielen
d. Instapvoorwaarden
De percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, zijn landbouwgrond
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde meldt jaarlijks aan de bevoegde overheid op welke
percelen het beheerpakket zal worden toegepast
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ii. De begunstigde heeft de percelen waarop het beheerpakket wordt
toegepast, in gebruik tijdens het volledige kalenderjaar
iii. Het beheerpakket toepassen op minstens de minimaal overeengekomen
oppervlakte; de maximale oppervlakte bedraagt 1,2 keer de minimale
oppervlakte
iv. De percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, zijn bouwland
v. Op de percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, een strook
met een graangewas telen, ander dan maïs
vi. De oppervlakte van de graanstroken bedraagt minstens 10 procent van
de oppervlakte van de percelen waarop het beheerpakket wordt
toegepast
vii. De gemiddelde breedte van de graanstrook schommelt tussen 6 en 30
meter
viii. De graanstrook niet aanleggen langs bebouwing of langs waterlopen
ix. De graanstrook wordt minstens behouden tot 15 februari van het
daaropvolgende jaar
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Uitgespaarde kosten
iii. Extra kosten
iv. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 1291 EUR/ha graanstrook
ii. Andere grondgebruikers: 263 EUR/ha graanstrook
9. Faunastrook spontane evolutie (SB21)

a. Doelstelling
Faunasoorten verbonden aan het landbouwlandschap een verbindingshabitat
bieden, door op randen de natuurlijke vegetatie spontaan te laten evolueren
zodat deze structuurrijker worden.
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
i. Tijdens het broedseizoen opzettelijke handelingen vermijden die vogels
en hun nesten verstoren
d. Instapvoorwaarden
i. Het perceel is landbouwgrond
ii. Het perceel is bouwland of grasland
iii. De gemiddelde breedte van de faunastrook schommelt tussen 6 en 12
meter
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
ii. De strook is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in gebruik
bij de begunstigde
iii. De breedte van de bufferstrook bedraagt over de gehele lengte minstens
5 meter
iv. De spontane vegetatie op de strook laten evolueren tijdens de looptijd
van de overeenkomst
v. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, uitgezonderd voor de
pleksgewijze bestrijding van ongewenste soorten
vi. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
10
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vii. Behoudens eenmalig maaibeheer in het vijfde jaar van de overeenkomst,
geen cultuurtechnische werkzaamheden uitvoeren op de strook
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Extra kosten
iii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 1973 EUR/ha
ii. Andere grondgebruikers: 432 EUR/ha
10. Winterstoppel (SB22)

a. Doelstelling
Het voedselaanbod voor akkervogels vergroten, door een niet met
bestrijdingsmiddelen behandelde stoppel te laten staan tijdens de winter.
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
i. Geen handelingen verrichten met het opzet vogels of hun nesten te
verstoren of te vernielen
d. Instapvoorwaarden
i. De percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, zijn
landbouwgrond
ii. De begunstigde kan het beheerpakket aangaan voor maximaal 5 hectare
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde meldt jaarlijks aan de bevoegde overheid op welke
percelen het beheerpakket zal worden toegepast
ii. De begunstigde heeft de percelen waarop het beheerpakket wordt
toegepast gedurende het volledige kalenderjaar in gebruik
iii. Het beheerpakket toepassen op minstens de minimaal overeengekomen
oppervlakte; de maximale oppervlakte bedraagt 1,2 keer de minimale
oppervlakte
iv. Op de percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, wordt een
graangewas, ander dan maïs, geteeld of worden vlas, erwten of
veldbonen geteeld
v. Op de percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast, tussen de
oogst en 1 maart van het daaropvolgende jaar geen bestrijdingsmiddelen
gebruiken, uitgezonderd voor de pleksgewijze bestrijding van
ongewenste soorten
vi. De winterstoppel minstens behouden tot 1 maart van het
daaropvolgende jaar
vii. De percelen waarop het beheerpakket wordt toegepast na de oogst, in
het najaar niet bemesten
f. Subsidiabele kosten
i. Extra kosten
ii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 156 EUR/ha
ii. Andere grondgebruikers: 156 EUR/ha
11. Aanleg en onderhoud ecologische verbindingsstrook (SB23)

a. Doelstelling
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b.
c.

d.

e.

f.

g.

Aanleggen van graskruidenstroken in functie van het creëren van ecologische
verbindingen i.f.v. specifieke faunasoorten in het gebied
Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
Relevante bestaande wetgeving
i. Verbod op gebruik van meststoffen tot 5 meter landinwaarts vanaf de
bovenste rand van het talud van een waterloop (10 m in VEN of langs
helling)
ii. Verbod op aanbrengen bestrijdingsmiddelen op oeverzones (tot 1 meter
landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop)
iii. Minimumactiviteit uitvoeren om verruiging en verbossing tegen te gaan
iv. Instandhouding en algemene zorgplicht voor het gebufferde kwetsbaar
element
v. Tijdens het broedseizoen opzettelijke handelingen vermijden die vogels
en hun nesten verstoren
Instapvoorwaarden
i. Het perceel is landbouwgrond
ii. Het perceel is bouwland of grasland
iii. De gemiddelde breedte van de verbindingsstrook schommelt tussen 6 en
30 meter
Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
ii. De strook is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in gebruik
bij de begunstigde
iii. De breedte van de strook bedraagt over de gehele lengte minstens 5
meter
iv. De strook inzaaien voor 31 mei van het eerste werkjaar
v. De strook inzaaien met een goedgekeurd gras (kruiden)mengsel
vi. De factuur van het zaaizaad en het zaaizaadetiket bijhouden
vii. De grasvegetatie als een ononderbroken geheel in stand houden
viii. De strook maaien/klepelen en minstens 1/3 over de gehele lengte van de
strook laten staan gedurende het volledige kalenderjaar of de strook
volledig maaien/klepelen vanaf 15 juli
ix. Behalve het maaibeheer, geen enkele andere activiteit uitvoeren op de
strook
x. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, uitgezonderd voor de
pleksgewijze bestrijding van ongewenste soorten
xi. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
Subsidiabele kosten
i. opbrengstderving
ii. uitgespaarde kosten:
1. bemesting kunstmest
2. gewasbescherming
iii. extra kosten
iv. transactiekost
Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 1812 EUR/ha
ii. Andere grondgebruikers: 803 EUR/ha

Thema Perceelrandenbeheer
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12. Bufferstrook spontane evolutie (PRB3)

a. Doelstelling
Kwetsbare landschapselementen beschermen door op akkerranden de
natuurlijke vegetatie spontaan te laten evolueren en geen bestrijdingsmiddelen
en bemesting te gebruiken
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
i. Verbod op gebruik van meststoffen tot 5 meter landinwaarts vanaf de
bovenste rand van het talud van een waterloop (10 m in VEN of langs
helling)
ii. Verbod op aanbrengen bestrijdingsmiddelen op oeverzones (tot 1 meter
landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop)
iii. Instandhouding en algemene zorgplicht voor het gebufferde kwetsbaar
element
d. Instapvoorwaarden
i. Het perceel is landbouwgrond
ii. Het perceel is bouwland
iii. De gemiddelde breedte van de bufferstrook schommelt tussen 6 en 12
meter
iv. De bufferstrook grenst voor minstens 75% aan een kwetsbaar
landschapselement uit de lijst in bijlage 1
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
ii. De bufferstrook is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in
gebruik bij de begunstigde
iii. De breedte van de bufferstrook bedraagt over de gehele lengte minstens
5 meter
iv. De spontane vegetatie op de strook laten evolueren tijdens de looptijd
van de overeenkomst
v. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, uitgezonderd voor de
pleksgewijze bestrijding van ongewenste soorten
vi. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
vii. Geen cultuurtechnische werkzaamheden uitvoeren op de strook
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Extra kosten
iii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 1352 EUR/ha
ii. Andere grondgebruikers: 302 EUR/ha
13. Aanleg of onderhoud bufferstrook milieu (PRB4)

a. Doelstelling
Kwetsbare landschapselementen beschermen door het aanleggen of behouden
van een grasstrook waarop geen bemesting en geen bestrijdingsmiddelen mogen
gebruikt worden. De grasstrook kan gebruikt worden als wendakker en voor het
uitvoeren van activiteiten die het oogsten vereenvoudigen
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
13
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i. Verbod op gebruik van meststoffen tot 5 meter landinwaarts vanaf de
bovenste rand van het talud van een waterloop (10 m in VEN of langs
helling)
ii. Verbod op aanbrengen bestrijdingsmiddelen op oeverzones (tot 1 meter
landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een waterloop)
iii. Minimumactiviteit uitvoeren om verruiging en verbossing tegen te gaan
iv. Instandhouding en algemene zorgplicht voor het gebufferde kwetsbaar
element
d. Instapvoorwaarden
i. Het perceel is landbouwgrond
ii. De gemiddelde breedte van de bufferstrook schommelt tussen 6 en 12
meter
iii. De bufferstrook grenst voor minstens 75% aan een kwetsbaar
landschapselement uit de lijst in bijlage 1
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
ii. De bufferstrook is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in
gebruik bij de begunstigde
iii. De begunstigde houdt een bestaande grasstrook in stand of zaait voor 31
mei van het eerste werkjaar een strook in met een grasmengsel
iv. De breedte van de bufferstrook bedraagt over de gehele lengte minstens
5 meter
v. Op de bufferstrook mogen geen cultuurtechnische maatregelen worden
uitgevoerd die de vegetatie wijzigen, met uitzondering van het gebruiken
van de strook als wendakker en het uitvoeren van activiteiten op de
strook die het oogsten vereenvoudigen. Zo kunnen er tijdelijk kratten
geplaatst worden, en kan er tijdelijk geoogst materiaal opgeslaan
worden, op voorwaarde dat de strook nadien in zijn oorspronkelijke
staat wordt hersteld
vi. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, uitgezonderd voor de
pleksgewijze bestrijding van ongewenste soorten
vii. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Extra kosten
iii. Uitgespaarde kosten: bemesting & gewasbescherming
iv. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 1094 EUR/ha
ii. Andere grondgebruikers: 625 EUR/ha
Kleine landschapselementen
14. Onderhoud hoogstamboomgaard (KLE8)

a. Doelstelling
Onderhouden van boomgaarden met hoogstammige fruitbomen volgens
technische richtlijnen zodat de boomgaarden goed kunnen ontwikkelen
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
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i. Instandhouding van kleine landschapselementen en algemene zorgplicht
ii. Geen werken uitvoeren tijdens het broedseizoen om broedende vogels
niet te verstoren
d. Instapvoorwaarden
i. De hoogstamboomgaard ligt op een perceel landbouwgrond
ii. De boomgaard bestaat uit fruitboomsoorten uit de lijst in bijlage 9
iii. De boomgaard bestaat uit minstens 10 hoogstammige fruitbomen
iv. De takvrije stamhoogte bedraagt minstens 180 cm
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
ii. De boomgaard is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in
gebruik bij de begunstigde
iii. Dode planten vervangen door geschikte soorten
iv. De stambasis van de planten beschermen tegen het vee
v. De bomen snoeien volgens de richtlijnen opgenomen in de
overeenkomst in de periode van 1 november tot 1 maart:
1. Bij jonge aanplant: vormsnoei
2. Bij gevestigde aanplant: onderhoudssnoei d.m.v. het weghalen
van overtollige takken, zodat het licht maximaal benut wordt
3. Bij achterstallig onderhoud: herstel van de boomvorm en
vruchthoutverjonging
f. Subsidiabele kosten
i. Extra kosten
ii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 29,17 EUR/stuk
ii. Andere grondgebruikers: 29,17 EUR/stuk
15. Onderhoud Struweelkant (KLE9)

a. Doelstelling
Struweelkant onderhouden volgens technische richtlijnen zodat het struweel en
de bijhorende vegetatie spontaan vrij kan uitgroeien.
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
i. Instandhouding van kleine landschapselementen en algemene zorgplicht
ii. Geen werken uitvoeren tijdens het broedseizoen om broedende vogels
niet te verstoren
d. Instapvoorwaarden
i. Het beheerobject is een vrijliggend lijnvormig landschapselement
bestaande uit een houtige begroeiing van struik- of struweelsoorten
(bijlage 4 en 5), en/of braam en/of brem én een strook waarop een
vegetatie zich spontaan kan ontwikkelen.
ii. Het beheerobject ligt op of grenst volledig aan een perceel
landbouwgrond
iii. Het beheerobject maakt geen deel uit van een tuin en kan niet worden
omschreven als erfbeplanting
iv. Van de in het beheerobject aanwezige houtige struik- en
struweelsoorten bestaat minimum 50% uit de lijst in bijlage 4 en 4 en/of
braam en/of brem
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v. De contractuele oppervlakte bedraagt minstens één are en de breedte
maximaal 10 meter
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
ii. Het beheerobject is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in
gebruik bij de begunstigde
iii. De stambasis van de planten beschermen tegen het vee
iv. Het beheer uitvoeren zoals in de overeenkomst bepaald en binnen de
vermelde termijn: de struweelkant (met name de niet-houtige vegetatie
op de strook) het derde en het vijfde jaar voor telkens min 40% en max
50% van de oppervlakte maaien of klepelen.
v. Exoten (Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia etc.), inclusief
opslag (jonge scheuten), bestrijden
vi. De breedte van het object bedraagt over de gehele lengte minstens 2
meter
vii. Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken
viii. Geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen opbrengen
ix. Behalve het maaibeheer geen enkele andere activiteit op de
struweelkant uitvoeren
f. Subsidiabele kosten
i. opbrengstderving
ii. extra kosten
iii. transactiekost
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 18 EUR/are
ii. Andere grondgebruikers: 6,2 EUR/are
16. Onderhoud poel (KLE10)

a. Doelstelling
Onderhouden volgens technische richtlijnen (opgesteld door
provincie/gemeente) van een uitgegraven klein waterelement met natuurlijke
oevers dat gevoed wordt door regen- en/of grondwater en het grootste deel van
het jaar van nature waterhoudend is
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen
Instandhouding van kleine landschapselementen en algemene zorgplicht
d. Instapvoorwaarden
i. De poel is gelegen op een perceel landbouwgrond
ii. Het perceel is grasland
iii. De poel heeft een oppervlakte tussen 25 vierkante meter en 500
vierkante meter
iv. De poel heeft een waterdiepte tussen 0,5 meter en 1,5 meter
e. Verbintenisvoorwaarden
i. De begunstigde respecteert tijdens de looptijd van de overeenkomst de
afmetingen vastgelegd in de overeenkomst
ii. De poel is tijdens de volledige looptijd van de overeenkomst in gebruik
bij de begunstigde
iii. De poel onderhouden volgens de richtlijnen opgenomen in de
overeenkomst zodat het dichtgroeien van de poel door planten en
verlanden van de poel voorkomen wordt
16
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iv. Het water van de poel mag alleen gebruikt worden ten behoeve van het
vee
v. In de poel mogen geen waterplanten worden aan- of ingebracht
vi. Er mogen geen vissen of watervogels worden uitgezet in de poel
f. Subsidiabele kosten
i. Opbrengstderving
ii. Extra kosten
iii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwer:
1. 25 m2 – 100 m2: 111 EUR/poel
2. 101 m2 – 300 m2: 202 EUR/poel
3. 301 m2 – 500 m2: 269 EUR/poel
ii. Andere grondgebruikers:
1. 25 m2 – 100 m2: 100 EUR/poel
2. 101 m2 – 300 m2: 173 EUR/poel
3. 301 m2 – 500 m2: 225 EUR/poel
Waterbeheer
17. Regelen stuwtjes (WA2)

a. Doelstelling
Het regelen van het lokale waterpeil met behulp van schotbalkstuwtjes in
grachten zodat verdroging en overstroming voorkomen worden
b. Bevoegde instantie
Provincies en gemeenten
c. Basisnormen /
d. Instapvoorwaarden
i. De stuw ligt in een gracht gelegen langs een perceel landbouwgrond
e. Verbintenisvoorwaarden
i. Manueel regelen van schotbalkstuw zodat een optimaal waterpeil
bereikt wordt
ii. Registreren van de handelingen m.b.t. schotbalkstuw
f. Subsidiabele kosten
i. Extra kosten
ii. Transactiekosten
g. Steunbedrag
i. GLB-actieve landbouwers: 212 EUR/stuw
ii. Andere grondgebruikers: 212 EUR/stuw
ARTIKEL 5/SUBSIDIEBEDRAG
Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor het nemen van de
maatregelen in de zin van artikel 3 landbouwers in agrarisch gebied en op percelen gelegen op het
gemeentelijk grondgebied van Kortenaken aan erkende tuin- en landbouwers.
Er wordt maximaal 750 euro per jaar per GLB-actieve landbouwer betaald.
De subsidiebedragen zijn afhankelijk van de genomen beheermaatregelen en zijn per maatregel terug
te vinden in artikel 3.
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ARTIKEL 6/AANVRAAGPROCEDURE
ARTIKEL 6.1/ALGEMEEN
De aanvraag verloopt volgens volgende procedure:
1. Correct Invullen en indienen van het aanvraagformulier agromilieu- en klimaatsteun (bijlage 2)
door een GLB-actieve landbouwer die een of meerdere perceel bewerkt in gemeente
Kortenaken en gedomicilieerd is in Kortenaken.
2. Per beheermaatregelen en per jaartal dient er een aparte subsidieaanvraag te worden
ingediend. Men kan meerdere kadastrale percelen in éénzelfde aanvraag opnemen zelfs als
deze geen aaneengesloten geheel vormen.
3. Men dient te voldoen aan de basisnormen van het maatregelenpakket zoals beschreven in
“de catalogus Agromilieu- en klimaatsteun” voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
4. De subsidieaanvraag moet plaatsvinden voordat de beheermaatregel van start gaat.
5. Er wordt een verklaring op eer ondertekend (bijlage 3) dat de landbouwonderneming de
regelgeving van de minimissteun correct naleeft en niet meer dan 20 000 euro aan subsidies
overschrijdt over een periode van 3 belastingsjaren.
De aanvrager dient jaarlijks de aanvraag (bijlage 2 ) en de verklaring op eer (bijlage 3) in per post t.a.v.
gemeentebestuur Kortenaken ( Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken) of via mail (info@kortenaken.be).
ARTIKEL 6.2/MEERJARIGE OVEREENKOMST
De goedkeuring voor een bepaalde beheermaatregel wordt jaarlijks opnieuw aangevraagd tenzij er een
meerjarige overeenkomst is. Indien aan de instapvoorwaarden is voldaan en er een goedkeuring is van
het college voor de aangevraagde beheermaatregel, dan is deze oorspronkelijke beheermaatregel de
standaard van die subsidieaanvraag en blijft deze geldig gedurende de periode van de overeenkomst.
Zelfs als het document “catalogus agromilieu- en klimaatsteun” wordt aangepast of stopgezet tijdens de
looptijd dat een bepaalde beheermaatregel wordt uitgevoerd of gedurende een lopende overeenkomst.
De opmaak van een meerjarige overeenkomst kan slechts gebeuren indien dit in de voorwaarde van
een beheermaatregel staat en maximaal tot het einde van de huidige meerjarenplanning van gemeente
Kortenaken zijnde 31 december 2025.
Meerjarige overeenkomsten kunnen mits onderling akkoord gedurende de looptijd worden aangepast
in functie van gewijzigde voorwaarden van een bepaalde beheermaatregel of worden stopgezet.
ARTIKEL 7/BEOORDELINGSPROCEDU RE
De beheermaatregelen en aanvragen worden beoordeeld door het college van burgemeester en
schepenen na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier (bijlage 2) met verklaring van eer
(bijlage 3).
ARTIKEL 8/BETALINGSMODALITEIT EN
De subsidie wordt uitbetaald nadat de beheermaatregel is voltooid en geldt voor de periode van éénn
jaar. Het tijdstip van betaling is afhankelijk van de soort beheermaatregel die wordt toegepast en vindt
slechts 1 maal per jaartal en per bepaalde beheermaatregel plaats.
De GLB-landbouwer moet na het bekomen van de tussentijdse- of einddoelstelling aan de bevoegde
gemeentediensten vragen om controle uit te voeren om zo de goedgekeurde subsidie te verkrijgen.
De subsidie wordt uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager.
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ARTIKEL 9/SANCTIES
De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief door het college van burgemeester en
schepenen worden uitgevaardigd wanneer de aanvrager één of meerdere voorwaarden niet naleeft,
en/of onjuiste of onvolledige gegevens meedeelt:
1. Gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2. Stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende subsidie;
3. Uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement, voor het
jaar van de aangifte en het daaropvolgend jaar.
ARTIKEL 10/CONTROLE
De controle zal gebeuren door de bevoegde gemeentediensten. De controle zal gebeuren door nazicht
van de aanvraag en de plannen alsook via terreinbezoeken en door controle van de instapvoorwaarden
van de beheermaatregel door de gemeentediensten.
ARTIKEL 11/BEKENDMAKING
Dit subsidiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Op
de
gemeentelijke
webstek
wordt
dit
reglement
gepubliceerd
https://www.kortenaken.be/Bestuur&diensten/Reglementen/Subsidies-premies-toelagen/
vermelding van de datum waarop het door de gemeenteraad aangenomen werd.

op
met

ARTIKEL 13/INW ERKINTREDING
Dit subsidiereglement treedt in werking op 10 juni 2022 en eindigt ten laatste op 31 december 2024.
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