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Artikel 1 – Definities  

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder houtige 

landschapselementen: landschapselementen bestaande uit bomen en struiken 

zoals hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen en hoogstamfruitbomen. 

Artikel 2 – Voorwerp  

Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie Oost-

Vlaanderen goedgekeurde delen van kredieten en de daartoe in de subsidielijst 

opgenomen ramingen en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan 

de Deputatie subsidies toekennen aan land- en tuinbouwers voor het 

aanplanten van houtige landschapselementen op hun bedrijf.  

Artikel 3 – Aanvraagcriteria  

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet cumulatief aan de volgende 

criteria zijn voldaan  

1° de aanvrager is land- of tuinbouwer in hoofd- of nevenberoep en beschikt 

over een landbouwernummer bij Departement Landbouw en Visserij van de 

Vlaamse overheid;  

2° het exploitatieadres en de gronden waarop wordt aangeplant moeten zich 

bevinden op het grondgebied van de Provincie Oost-Vlaanderen; 

3° de aangeplante soorten, met uitzondering van hoogstamfruitbomen, komen 

voor op de lijst met aanvaardbare soorten in bijlage bij dit reglement. 

4 ° het factuurbedrag voor de aankoop van het plantgoed bedraagt minstens 

50 EUR (exclusief BTW).  
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Artikel 4 – Aanvraagprocedure  

§ 1 De subsidieaanvraag moet uiterlijk binnen de 4 maanden na de 

factuurdatum via het daartoe bestemde formulier worden ingediend bij de 

Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, p.a. dienst Landbouw en 

Platteland, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent. De datum van de poststempel 

geldt als bewijs.  

Laattijdige dossiers worden als onontvankelijk beschouwd. 

§ 2 Het aanvraagdossier moet minstens volgende stukken bevatten:  

1° het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;  

 

2° een situeringsplan met aanduiding van de desbetreffende aanplant; 

 

3° de factuur voor de aankoop van het plantgoed;  

4° een “de minimis” verklaring op eer. 

§ 3 Eenzelfde aanvrager kan jaarlijks slechts 1 subsidieaanvraag indienen.  

§ 4 Na indiening van de aanvraag wordt de aanvrager schriftelijk of via mail 

meegedeeld of zijn dossier al dan niet ontvankelijk is. Eventueel moet de 

aanvrager op verzoek schriftelijk of per mail alle bijkomende informatie 

verstrekken, noodzakelijk om te oordelen of aan de aanvraagcriteria is voldaan. 

De aanvraag is onontvankelijk indien de aanvrager niet binnen de maand 

passend gevolg geeft aan dit verzoek.  

Onvolledige dossiers worden als onontvankelijk beschouwd. 

Artikel 5 – Subsidiecriteria  

§1 Om in aanmerking te komen voor subsidie moet cumulatief aan de volgende 

criteria zijn voldaan:  

1° De beplanting maakt geen deel uit van een tuin.  

2° De aanplant is landschappelijk verantwoord in de gegeven context. 

3° Voor hoogstammig plantgoed geldt een minimummaat van 8 tot 10 cm 

stamomtrek. Voor ander plantgoed geldt een minimummaat van 80 tot 100 cm 

hoogte. 

§ 2 Heraanplant ter vervanging van eerder gesubsidieerd plantgoed op basis 

van dit reglement komt niet meer voor subsidiëring in aanmerking. 
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Artikel 6 – Beslissingsprocedure  

De Deputatie beslist op basis van de subsidiecriteria zoals omschreven in 

artikel 5.  

Artikel 7 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van uitbetaling  

 

§ 1 Het bedrag van de subsidie wordt als volgt bepaald :  

 

1° plantgoed voor hoogstambomen : 20 EUR per plant of 24 EUR per plant 
indien het autochtoon plantmateriaal betreft ; 

 

2° voor ander plantgoed: 1,25  EUR per plant of 1,5 EUR per plant indien het 
autochtoon plantmateriaal betreft.  

 

Indien het autochtoon plantmateriaal betreft moet dit op de factuur vermeld zijn 
of met een attest aangetoond. 

De jaarlijkse maximumsubsidie per aanvrager bedraagt 650 euro. 

§ 2 De subsidieaanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening, met 

poststempel als bewijs, en tot uitputting van het krediet. 

§ 3 Een subsidie, verleend op basis van dit reglement, mag niet worden 

gecumuleerd met een andere subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen of 

met een subsidie van een andere overheid.  

Artikel 8 – Verbintenissen van de aanvrager van de subsidie  

De aanvrager van de subsidie verbindt zich ertoe: 

1° uitsluitend gebruik te maken van het daartoe bestemde aanvraagformulier; 

2° de controle ter plaatse door personeel van de provincie toe te laten; 

3° de beplantingswerken vakkundig uit te voeren of te laten uitvoeren; 

4° de wettelijke of reglementaire verplichtingen ten gevolge van of in verband 

met de aanplant na te komen; 

5° de planten desgevallend te beschermen tegen vraatschade door vee; 

6° dode planten op eigen kosten te vervangen door een soort die voorkomt op 

de lijst zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement, in het eerstvolgende 

plantseizoen; 
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7° de aanplant gedurende minstens 5 jaar in stand te houden vanaf de 

toekenning van de subsidie. 

Artikel 9 – Controle en sancties  

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft het recht om de aanwending van de 

subsidies te (laten) controleren op basis van het Reglement van 12 oktober 

2005 met betrekking tot de controle op de toekenning en op de aanwending 

van toelagen en de reservevorming met provinciale subsidies. Dit reglement 

bevat, afhankelijk van het bedrag van de subsidie, de controlemechanismen en 

een opsomming van de stukken die in functie van de financiële controle 

minimaal moeten worden ingediend ter verantwoording van de subsidie.  

Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden opgenomen in de aanvraag van de 

subsidie of in de in te dienen stukken of indien blijkt dat dit reglement niet 

correct werd nageleefd, kan de Deputatie, onverminderd het vorige lid, de 

toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Misbruik kan 

aanleiding geven tot uitsluiting van toekomstige subsidies van de Provincie 

Oost-Vlaanderen.  

Artikel 10 – Betwistingen  

De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing 

van dit reglement.  

Artikel 11 – Slotbepalingen  

Dit reglement treedt in werking op 24 februari 2016. 


