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Ruimtelijke Ordening - Milieu 

23 TOEKENNEN VAN BIJKOMENDE VERGOEDINGEN BIJ BEHEERSOVEREENKOMSTEN EN 
AFSLUITEN VAN EEN PROTOCOL TUSSEN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ EN DE 
GEMEENTE 
 
Gelet op de Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en 
tot wijziging en instelling van een aantal verordeningen, inzonderheid op de artikelen 22, 23 en 24, 
gewijzigd bij de Verordening (EG) nr. 1783/2003 van de Raad van 29 september 2003; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van 
beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 
1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling; 
Gelet op het ministerieel besluit van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van 
beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 
1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling; 
Overwegende dat bij beschikking van de Commissie van 6 oktober 1999 goedkeuring wordt gegeven 
aan het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling voor het Vlaamse Gewest (België) 
met betrekking tot de programmeringsperiode 2000-2006; dat bij beschikkingen van de Commissie 
van 5 augustus 2003, 15 april 2004 en 11 november 2004 het programmeringsdocument voor 
plattelandsontwikkeling voor het Vlaamse Gewest (België) met betrekking tot de 
programmeringsperiode 2000-2006 werd aangepast; 
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten 
van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 
mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling, het besluit van de Vlaamse regering van 13 april 
1999 betreffende de toekenning van subsidies om landbouwproductiemethoden toe te passen en het 
sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening (EEG) 2078/92 van de Raad 
van 30 juni 1992 betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake 
milieubescherming en betreffende natuurbeheer alsook het ministerieel besluit van 4 juni 1999 
betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 
2078/92 van de Raad van 30 juni 1992 heeft opgeheven; dat echter op de beheersovereenkomsten 
gesloten op grond van de voormelde besluiten van 13 april 1999 en 4 juni 1999 de bepalingen van de 
besluiten van 13 april 1999 en 4 juni 1999 van toepassing blijven; dat bijgevolg de gemeente nog een 
bijkomende vergoeding kan toekennen voor beheersovereenkomsten gesloten in het kader van de 
besluiten van 13 april 1999 en 4 juni 1999; 
Overwegende dat de voormelde besluiten van 21 oktober 2005 het besluit van de Vlaamse regering 
van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de 
Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling alsook het ministerieel besluit van 18 december 2003 tot uitvoering van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van 
beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 
1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling hebben opgeheven; dat echter op de 



beheersovereenkomsten gesloten op grond van het voormelde besluiten van 10 oktober 2003 en 18 
december 2003 de bepalingen van de besluiten van 10 oktober 2003 en 18 december 2003 van 
toepassing blijven; dat bijgevolg de gemeente nog een bijkomende vergoeding kan toekennen voor 
beheersovereenkomsten gesloten in het kader van de besluiten van 10 oktober 2003 en 18 december 
2003 zoals de aanleg en het periodiek onderhoud van kleine landschapselementen, het beschermen 
van weidevogels; de ontwikkeling en instandhouding van waardevolle graslanden; het behoud van het 
landschap;maatregelen in het kader van een een erosiebestrijdingsplan; 
Overwegende dat, gelet op het voorgaande, de gemeenteraad een bijkomende vergoeding wenst toe 
te kennen voor bepaalde beheersovereenkomsten gesloten overeenkomstig de voormelde  besluiten 
van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005, 10 oktober 2003 en 13 april 1999; 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 

artikel 1:  

In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° de besluiten van de Vlaamse regering:  

a) het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 2005  betreffende het sluiten van 

beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad 

van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling; 

b) het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van 

beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 

mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling; 

c) het besluit van de Vlaamse regering van 13 april 1999 betreffende de toekenning van 

subsidies om landbouwproductiemethoden toe te passen en het sluiten van 

beheersovereenkomsten ter uitvoering van de verordening (EEG) 2078/92 van de Raad van 30 

juni 1992 betreffende landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake 

milieubescherming, en betreffende natuurbeheer; 

2° de ministeriële besluiten:  

a) het ministerieel besluit van 21 oktober 2005 betreffende het sluiten van 

beheersovereenkomsten ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 

17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling; 

b) het ministerieel besluit van 18 december 2003 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 10 oktober 2003 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering 

van de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plat-

telandsontwikkeling; 

c) het ministerieel besluit van 4 juni 1999 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter 

uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992; 

3° beheersovereenkomst: de beheersovereenkomst gesloten overeenkomstig de besluiten van de 

Vlaamse regering; 

4° beheersvergoeding: de jaarlijkse vergoeding, als vermeld in de ministeriële besluiten, toegekend 

door het Vlaamse Gewest voor het uitvoeren van een beheersovereenkomst; 

5° beheersvoorwerp: het perceel, het deel van het perceel of het voorwerp waarop de 

beheersovereenkomst zich richt; 

6° gemeente: de gemeente Riemst. 

artikel 2: 
§ 1 De gemeente kent binnen de perken van de jaarlijks voorziene middelen op de begroting een 
bijkomende vergoeding toe bovenop de beheersvergoeding toegekend door het Vlaamse Gewest. Het 
betreft overeenkomsten in het kader van het natuurvriendelijk beheer van het landbouwbedrijf zoals 
beheersovereenkomsten voor weidevogelbeheer, perceelsrandenbeheer, aanleg en onderhoud van 
kleine landschapselementen, botanisch beheer en erosiebestrijding. Wanneer het budget van de 
gemeente wordt overschreden, worden de kredieten voorzien in de eerstvolgende begrotingswijziging.  

De bijkomende vergoeding wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen van de besluiten van de 

Vlaamse regering en de ministeriële besluiten. 



De beheerspakketten waarvoor de gemeente een bijkomende vergoeding toekent, de hoogte van 

deze bijkomende vergoeding en eventueel de gebieden waarvoor een bijkomende vergoeding wordt 

toegekend, zijn vermeld in bijlage. 

§ 2. De bijkomende vergoeding kan ten hoogste 20 procent bedragen van de beheersvergoeding.  

Wanneer het totale bedrag van de bijkomende vergoedingen die door de gemeente of de provincie 

worden toegekend hoger is dan 20 procent van de beheersvergoeding, dan wordt de laatst 

toegekende bijkomende vergoeding verlaagd.  

§ 3. Indien meer dan de helft van het beheersvoorwerp gelegen is in het gebied waarvoor een 

bijkomende vergoeding is toegekend, dan wordt het beheersvoorwerp geacht volledig te liggen in dit 

gebied. De bijkomende vergoeding wordt berekend alsof het beheersvoorwerp volledig is gelegen in 

het gebied waarvoor een bijkomende vergoeding is toegekend. 

Indien minder dan de helft van het beheersvoorwerp gelegen is in het gebied waarvoor een 

bijkomende vergoeding is toegekend, dan wordt het beheersvoorwerp geacht volledig buiten dit 

gebied te liggen en zal er geen bijkomende vergoeding worden toegekend. 

Indien een beheersvoorwerp gelegen is in diverse gebieden waarvoor een bijkomende vergoeding is 

toegekend, dan wordt het beheersvoorwerp geacht volledig te liggen in het gebied waarin het voor het 

grootste gedeelte gelegen is. De bijkomende vergoeding wordt berekend alsof het beheersvoorwerp 

volledig is gelegen in het gebied waarin het voor het grootste gedeelte is gelegen. 

artikel 3:  

Het toezicht op en de evaluatie van de beheersmaatregelen gebeurt overeenkomstig de besluiten van 

de Vlaamse regering. 

artikel 4:  

Tussen de Vlaamse landmaatschappij en de gemeente Riemst wordt een protocol afgesloten om de 

praktische afspraken en de taken die voortvloeien uit de betalingsmodaliteiten efficiënt te kunnen 

regelen. Het college neemt hierin de nodige initiatieven. 

artikel 5:  

Dit besluit treedt in werking op 08 mei 2006. 
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