
Subsidiereglement voor het aanplanten van bomen in privétuinen 

Artikel 1: Definities 

Hoogstambomen: een hoogstamboom met minimummaat 10/12 en een stamlengte van minstens 180 
cm 

Streekeigen boom: bomen die van nature in onze streek voorkomen (zie bijlage 1) 

Streekeigen fruitbomen: fruitbomen die een lange traditie van kweken en kruisen kennen in onze 
regio. Deze zijn eveneens hoogstammig (RGF- of ENR-label (RGF = Ressources Génétiques Fruitières; 
ENR = Espace Naturel Regional)) 

Andere waardevolle hoogstammige/meerstammige bomen: bomen die niet op de lijst van streekeigen 
bomen voorkomen, maar die eveneens een natuurwaarde hebben. Deze dienen ter goedkeuring 
voorgelegd aan de dienst Openbaar Groen en Netheid 

Meerstammige bomen moeten een minimummaat van 250/300 hebben en hebben minstens 3 
evenwaardige stammen 

Huishouden: alle personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres behoren tot één huishouden. 

  

Artikel 2: Subsidies 

De gemeente verleent een subsidie aan de eigenaar of de gebruiker van het perceel voor de aanplant 
van hoogstambomen/meerstammige bomen en hoogstamfruitbomen, die voldoen aan de 
voorwaarden gesteld in de artikelen 4 en 5. Voor subsidiëring komen enkel aanplantingen in 
aanmerking gelegen binnen de grenzen van de gemeente. De subsidie wordt verleend voor de 
aanplanting van streekeigen hoogstambomen/meerstammige bomen en hoogstamfruitbomen die op 
de lijst door de dienst Openbaar Groen en Netheid werden vastgesteld (bijlage 1). Afwijkingen dienen 
vooraf goedgekeurd door deze dienst. 

  

Artikel 3: Subsidiebedrag 

De subsidie voor de aanplanting van hoogstambomen/meerstammige bomen en hoogstamfruitbomen 
wordt uitgekeerd met een maximum van 60 euro per huishouden, school of vereniging per jaar. De 
subsidie voor een streekeigen hoogstamboom/meerstammige boom of hoogstamfruitboom bedraagt 
15 euro per boom.  De subsidie voor een niet-streekeigen boom, goedgekeurd door de dienst 
Openbaar Groen en Netheid, bedraagt 10 euro per boom. 

  

Artikel 4: Toekenningsvoorwaarden voor de subsidie 

Bomen die worden aangeplant in uitvoering van een omgevingsvergunning, komen niet in aanmerking 
voor deze subsidie. 



De boom wordt op die wijze geplant dat deze voldoende ruimte heeft om te groeien en beschermd is 
tegen eventuele beschadiging door dieren of andere externe factoren. 

De boom is een bewortelde hoogstamboom met minimummaat 10/12, een meerstammige boom met 
minimummaat 250/300 of hoogstamfruitboom. 

De aanplanting gebeurt binnen de week na aankoop van de boom. In tussentijd worden de wortels 
beschermd tegen uitdroging. 

Voor de toepassing van dit reglement komen enkel personen in aanmerking die ofwel eigenaar ofwel 
gebruiker zijn van het perceel waar de boom wordt geplant. De toekenning van een subsidie aan een 
gebruiker die de aanplant uitvoert, sluit de toekenning aan een eigenaar uit en omgekeerd. 

Organisaties zoals scholen of verenigingen met rechtspersoonlijkheid, die eigenaar of gebruiker zijn 
van gronden, komen eveneens in aanmerking voor subsidiëring. 

De aanplanting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving. De bomen dienen 
op minstens 2 m van de perceelsgrens te worden geplant, bij voorkeur verder. Boomkruinen mogen 
immers niet over de perceelsgrens hangen. 

Voor uitzonderingen op de geldende regelgeving is de schriftelijke toestemming nodig van de 
aanpalende eigenaar. 

De aanplanting dient minimum gedurende tien jaar behouden blijven. Gedurende deze periode mogen 
enkel normale onderhouds- en instandhoudingswerken worden uitgevoerd. Het vellen of rooien van 
de gesubsidieerde bomen is niet toegestaan. 

Indien bij controle onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de toegekende subsidie worden 
teruggevorderd. 

  

Artikel 5: Procedure 

De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. 

De subsidieaanvraag wordt ingediend bij het gemeentebestuur door middel van een volledig ingevuld 
subsidieaanvraagformulier (webformulier). 

De aanvrager bevestigt dat de uitgevoerde werken overeenstemmen met de door het 
gemeentebestuur gestelde vereisten om in aanmerking te komen voor de subsidie. 

De gemeentelijke subsidie kan slechts worden uitgekeerd na het planten van een boom. 

Een gemeentelijke afgevaardigde kan steeds ter plaatse komen om de uitvoering van de 
gesubsidieerde aanplanting te controleren. 

De aanvrager geeft voor deze controle uitdrukkelijk de toelating om aanspraak te kunnen maken op de 
subsidie. 



Mislukte aanplantingen dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan kunnen de subsidies 
teruggevorderd worden. 

De toelage kan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden wanneer de boom door kennelijk gebrek 
aan zorg niet tot uitgroei komt. 

  

Artikel 6 

Het subsidiereglement treedt in werking vanaf 10 september 2021 voor de sinds deze datum 
aangekochte hoogstambomen/meerstammige bomen en hoogstamfruitbomen. 

  

Artikel 7 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd alle onderzoeken uit te voeren of te bevelen 
die het nodig acht om de juistheid van de haar verstrekte gegevens na te gaan. 

 


