
Gemeentelijk subsidiereglement houdende betoelaging van [  ] het onderhoud van 
Kleine Landschapselementen (KLE) 

HOOFDSTUK 1 : Definities en afbakening 

Artikel 1 

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene kredieten kan het College van 

Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor [ ] het onderhoud van kleine 
landschapselementen gelegen in zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, 

agrarisch gebied met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang, woongebied 
met landelijk karakter, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied, bosgebied en industriegebied. De 

subsidie kan worden aangevraagd door eigenaars of gebruikers van eigendommen. 

Artikel 2 

Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen in aanmerking : 

 hagen en heggen : lijnvormige aanplantingen van inheemse houtachtige gewassen met compacte 

structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm worden gehouden. De snoei 
kan gaan van zeer frequent (haag) tot minimaal (heg). 

 houtkanten en houtwallen : lijnvormige aanplantingen van inheemse bomen en struiken. De 

exploitatie bestaat uit het periodiek kappen van de houtachtige gewassen tot aan de grond, 
waarna, door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten (hakhout of ‘talie’) 

nieuwe loten op de stronken worden gevormd. Een houtwal is een houtkant op een verhoogd stuk 

grond of op een talud. 

 inheemse knotbomen : inheemse loofbomen van minimaal 40 cm omtrek die regelmatig geknot 

worden, met een tussenperiode van 5 à 10 jaar. 

 hoogstammige en zuilvormige bomenrijen : lijnvormige aanplantingen van bomen van eenzelfde 

streekeigen boomsoort. 

 solitaire streekeigen bomen 

 kleine bosjes : bosjes die omwille van hun beperkte oppervlakte (kleiner dan 0,5 ha) niet 

betoelaagd kunnen worden volgens het Bosdecreet. 

 hoogstammige boomgaarden : verzameling fruitbomen aangeplant in een recht of willekeurig 

verband met een minimum stamhoogte van 2 meter. 

 [ ] 

Beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een 

kapvergunning kunnen voor betoelaging in aanmerking komen, indien de bomen waarvoor een 

kapvergunning wordt gevraagd kaprijp zijn of een gevaar vormen voor de veiligheid. 

Artikel 3 

Groenschermen die opgelegd worden in het kader van een bouw- of milieuvergunning komen in 
aanmerking voor een toelage. 

De toelage voor [ ] onderhoud is niet toekenbaar voor sierbeplanting, aanplantingen van populieren in 

groepsverband, bosaanplantingen (groter dan 0,5 ha) en louter commerciële laagstammen en 
halfstamboomgaarden. 

HOOFDSTUK 2 : Toelage voor [ ] onderhoud en voorwaarden 

Artikel 4 

[ ] 



Artikel 5 

Voor onderhoud kunnen volgende vergoedingen worden toegekend : 

 voor een onderhoudssnoei van hagen en heggen met een totale lengte van minimaal 50 meter : 

0,50 euro per lopende meter, de toelage is om de 2 jaar of meer toekenbaar. De haag moet 
minstens 3 jaar oud zijn. De onderhoudssnoei mag niet gebeuren in de maanden mei en juni, 

omwille van broedende vogels. 

 voor een onderhoudskap van houtkanten, houtwallen en kleine bosjes met een totale oppervlakte 

van minimaal 150 m² : 

0,60 euro per m², de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. De houtkant moet minimum 5 

jaar oud zijn. De onderhoudskap mag enkel uitgevoerd worden wanneer de bomen en struiken in 
winterrust zijn. 

 voor het knotten van een knotboom : 

12 euro per boom, minimaal 5 knotbomen per aanvraag, de toelage is om de 5 jaar of meer 
toekenbaar. Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd. 

Gedeeltelijk knotten wordt niet betoelaagd. Het verwijderen van de takken moet tot op de 
bestaande knot gebeuren. Het knotten is enkel toegelaten wanneer de boom in winterrust is. De 

boom moet minimum 40 cm omtrek hebben op 1,5 m hoogte om voor betoelaging in aanmerking 

te komen. 

 voor de onderhoudssnoei van hoogstammige en zuilvormige bomenrijen, solitaire bomen en 

hoogstammige boomgaarden : 

12 euro per boom, de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet voorzien worden in de vervanging van afgestorven 

exemplaren. 

Artikel 6 

[ ] 

Artikel 7 

De gecumuleerde toelage voor [ ] onderhoud van kleinschalige landschapselementen wordt beperkt 

tot 745 euro per aanvrager per jaar. 

HOOFDSTUK 3 : Algemene bepalingen 

Artikel 8 

De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het 
verrichten van de gevraagde [ ] onderhoudswerken, ofwel als eigenaar, ofwel als gebruiker. Bij 

betwistingen over eigendomsrechten en pachtovereenkomsten houdt het College zich het recht voor 
de aanvraag te weigeren. 

Artikel 9 

[ ] 

Artikel 10 

[ ] 

Artikel 11 

De aanvraag tot subsidie voor [ ] onderhoudswerkzaamheden van kleine landschapselementen [ ] 
dient te gebeuren op een daarvoor voorzien aanvraagformulier (zie bijlage 3). De aanvraagformulieren 

tot betoelaging worden ten minste 6 weken voor de uitvoering van de werkzaamheden ingediend bij 



het College van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist 

omtrent de toekenning van de toelage na advies van de gemeentelijke diensten. Aan de toekenning 

van de toelage kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen nadere condities worden 
verbonden met betrekking tot de uitvoeringswijze. De toekenning van de toelage kan worden 

geweigerd wanneer de uitvoering van het voorgestelde werk om natuur- of landschapsredenen als 
ongewenst wordt beschouwd. 

De beheerswerken dienen uitgevoerd te worden volgens de code van de goede natuurpraktijken en in 

functie van een optimale ontwikkeling van het landschapselement. 

Na voltooiing van het werk en uiterlijk 9 maanden na de kennisgeving van goedkeuring van de 

aanvraag dient de begunstigde een ‘aanvraag tot betaling’ (zie bijlage 4) in bij het gemeentebestuur. 
De gemeentelijke diensten kunnen de uitvoering ter plaatse controleren alvorens tot uitbetaling over 

te gaan. Het gemeentebestuur betaalt de toelage binnen de 30 dagen na ontvangst van de ‘aanvraag 
tot betaling’. 

Wanneer de werken onvolledig of gebrekkig zijn uitgevoerd of indien niet wordt voldaan aan de 

voorwaarden van de artikels 5 en 6, kan de toelage bij beslissing van het College van Burgemeester 
en Schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. Er wordt in geen geval een hogere 

vergoeding uitgekeerd dan bij toekenning voorzien. 

De kleine landschapselementen waarvoor een onderhoudstoelage is uitgekeerd, moeten voor een 

periode van minstens 3 jaar in stand gehouden worden, tenzij overmacht de aanvrager tot 

verwijdering dwingt (bijv. openbare werken, onteigeningen, rampen, …). 

Artikel 12 

De gemeenteraadsbeslissing van 19 december 1995 houdende de goedkeuring van het gemeentelijk 
reglement betreffende de betoelaging van kleine landschapselementen met de actie ‘Groene Zetel’ 

wordt opgeheven. 

Artikel 13 

De gemeentelijke diensten houden een inventaris bij van enerzijds de betoelaging van [ ] het 

onderhoud van kleinschalige landschapselementen en van anderzijds de aanvragen waarvan de 
betoelaging werd geweigerd. 

Artikel 14 

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

 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 april 1999 en gewijzigd door de gemeenteraad 
in zitting van 30 november 1999, 4 december 2001 en 20 december 2016. 
 
[ ] geschrapt - beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2016 


