
SUBSIDIEREGLEMENT VOOR BEBOSSING < 0,5 HA EN BOSUITBREIDING < 0,5 HA. 

 

 

Artikel 1 : - Binnen de kredieten van de door de hogere overheid goedgekeurde gemeente-

begroting wordt een bedrag aangewend voor het verlenen van subsidie voor het bebossen van 

percelen < 0,5 ha en bosuitbreiding met < 0,5 Ha.  De betoelaagbare initiatieven zijn gelegen 

in de landelijke ruimte van het grondgebied van de gemeente.  Onder landelijke ruimte wordt 

verstaan de zones die als ruimtelijke bestemming agrarisch gebied, bosgebied, natuurgebied, 

natuurreservaat en parkgebied hebben. 

Beplanting op huiskavels en in tuinen vallen niet onder dit subsidiebesluit. 

*Opmerking : als bos wordt beschouwd de grondoppervlakten waarvan de bomen en de  

houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna 

en flora behoren en die een of meer functies vervullen. 

 

 

Artikel 2 : - Binnen de perken van de begrotingskredieten verleent de gemeente subsidies voor 

de bebossing van percelen < 0,5 ha en voor bosuitbreiding met < 0,5 Ha. 

Deze subsidies kunnen toegekend worden aan :  

- rechtspersonen  

- particulieren of 

- natuurlijke personen die gerechtigd zijn tot het verrichten van de aanlegwerken  

  waarvoor de aanvraag werd ingediend. 

De subsidies worden, zolang er kredieten voorhanden zijn, toegekend in volgorde van de 

registratie van de aanvragen. 

 

 

Hoofdstuk 1 : toelage voor aanplant  

 

Artikel 3 : - Voor het bebossen van een perceel < 0,5 ha en bosuitbreiding met < 0,5 Ha 

kunnen volgende toelagen worden verstrekt :  

 

Klasse Boomsoort Min. aantal 

/ ha 

Corresponderend maximaal 

aanplantingsverband 

Aanplantingsbedrag/are 

I Zomereik  

Wintereik  

2 000 

2 000 

2,5 x 2 m 

2,5 x 2 m 

18,50 euro 

II Es 

Beuk 

1 600 

1 350 

2,5 x 2,5 m 

2,5 x 3 m 

15,00 euro 

III Boskers 

Haagbeuk 

Linde 

1 100 

2 500 

1 100 

3 x 3 m 

2 x 2 m 

3 x 3 m 

12,50 euro 

IV Esdoorn 

Tamme kastanje 

1 250 

2 000 

2,7 x 3 m 

2,5 x 2 m 

10,00 euro 

V Berken 

Elzen 

Wilgen° 

Abelen 

Trilpopulier 

Walnoot 

2 500 

2 500 

2 500 

123 

1 100 

625 

2 x 2 m 

2 x 2 m 

2 x 2 m 

6 x 6 m 

3 x 3 m 

4 x 4 m 

7,50 euro 

° Vergt een voorafgaand advies van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Gaverstraat 4, 9500 

Geraardsbergen (door de aanvrager zelf aan te vragen en bij de subsidie-aanvraag te voegen) 

*opmerking : wanneer u op een perceel verschillende boomsoorten mengt, dan wordt het 

aanplantingsbedrag berekend op basis van het stamtal van de diverse soorten of van de 

oppervlakte die ze innemen. 

 



Artikel 4 : - De minimumoppervlakte die in aanmerking komt voor toepassing van dit 

subsidiebesluit is als volgt :  

- voor bebossing bedraagt de minimum te bebossen oppervlakte 20 are  

- voor bosuitbreiding bedraagt de minimum te bebossen oppervlakte 10 are  

 

Artikel 5 : - Bij de uiteindelijke berekening wordt de oppervlakte afgerond per are (voor het 

gedeelte groter of gelijk aan 0,50 are wordt de oppervlakte naar boven afgerond, voor het 

gedeelte kleiner dan 0,50 are naar beneden). 

 

Artikel 6 : - Beplantingen als heraanplant in het kader van een bekomen kapmachtiging 

komen niet in aanmerking voor toelage van aanplant. 

 

 

Hoofdstuk 2 : algemene bepalingen 

 

Artikel 7 : - De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager.  De aanvrager dient 

gerechtigd te zijn tot het verrichten van de aanlegwerken waarvoor de aanvraag wordt 

ingediend. 

 

Artikel 8 : - De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen met de 

van toepassing zijnde wetgeving. 

 

Artikel 9 : - De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor de objecten 

waarvoor toelage wordt verkregen.  Hij staat o.m. in voor vrijwaring tegen vraat vanwege vee 

of wild, en vervanging van afgestorven of sterk misgroeiende exemplaren.  Een controle wordt 

uitgevoerd op het einde van het eerste groeiseizoen. 

 

Artikel 10 : - De aanvragen tot betoelaging worden minimum 3 maand voor de aanvang van 

werken ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. 

De aanvraag bevat :  

-  naam, hoedanigheid, adres en rekeningnummer van de aanvrager; 

-  een situeringsplan op schaal 1/10.000 van het object waarvoor toelage wordt 

aangevraagd; 

-  de gegevens inzake de te beplanten percelen :  

  - de kadastrale gegevens; 

  - de kadastrale oppervlakte en eventueel een afwijkende werkelijke oppervlakte 

  - de ruimtelijke bestemming  

-  een volledige beschrijving van de beplantingswerkzaamheden met opgave van de  

 oppervlakteverdeling per boomsoort, aantal bomen, plantafstanden, stamomtrek op  

 1 m hoogte; 

-  de in voorkomend geval wettelijk vereiste vergunningen en adviezen. 

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de lay-out van het aanvraagformulier . 

 

Ten minste tien dagen voor de aanvatting van de bebossing en/of bosuitbreiding van < 0,5 Ha 

wordt het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk op de hoogte gebracht van het 

begin van de werkzaamheden. 

 

 

 

 

 

 



Artikel 11 : - Het College van Burgemeester en Schepenen beslist , binnen de 60 dagen na 

indiening van de aanvraag, over de toekenning van de toelage en het bedrag ervan, na advies 

van de dienst ruimtelijke ordening en milieu.  Aan de toekenning van de toelage kunnen door 

het College nadere condities worden verbonden met betrekking tot de soortensamenstelling of 

de uitvoeringswijze. 

 

De toekenning van de toelage kan worden geweigerd wanneer de uitvoering van het 

voorgestelde werk om natuur-, landschaps- of andere reden door het College ongewenst 

geacht wordt. 

 

Artikel 12 : - De aanvrager van de subsidie dient het gemeentebestuur schriftelijk op de 

hoogte te brengen op het einde van het 1
e
 groeiseizoen.  Het gemeentebestuur controleert ter 

plaatse de uitvoering alvorens tot betaling over te gaan. 

 

Artikel 13 : - Aangelegde bossen, die door dit subsidiebesluit met een toelage bedeeld werden, 

moeten minstens 20 jaar lang bos blijven, zoniet moeten alle subsidies terugbetaald worden.  

Na deze periode kan het bos enkel gekapt worden mits men daarvoor over een door de 

woudmeester van de afd. Bos en Groen (AMINAL) afgeleverde kapmachtiging beschikt (voor 

bossen zonder beheersplan), of indien deze kapping voorzien werd in een goedgekeurd 

beheersplan; na deze kapping dient steeds een heraanplanting te gebeuren. 

Voor ontbossing is een stedebouwkundige vergunning vereist, tenzij het een rooiing betreft in 

agrarisch gebied en als de rooiing gebeurt binnen de 22 jaar na de aanplanting en binnen de 3 

jaar na de laatste exploitatie (er is wel een melding vereist aan de landbouwkundig ingenieur, 

College van Burgemeester en Schepenen en de afdeling Ruimtelijke Planning(AROHM)). 

 

Artikel 14 : - Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig is, kan de toelage bij beslissing 

van het College verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. 

 

Er wordt in geen geval een hogere vergoeding uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien. 

 

Artikel 15 : - De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer  

belangrijke delen van de beplanting door kennelijk gebrek aan zorg of vervanging niet tot 

uitgroei komen.  

De aanvrager van de subsidie dient het gemeentebestuur een 2
e
 maal schriftelijk op de hoogte 

te brengen op het einde van het 5
e
 groeiseizoen. 

 

Artikel 16 : - Dit reglement treedt in werking op datum van aanplakking ervan 

overeenkomstig art. 112 van de gemeentewet. 

 

Artikel 17 : - De aanvrager verklaart geen andere bebossingssubsidies te hebben aanvaard. 

 

Artikel 18 : - Dit reglement kan ten allen tijde geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig. 

 

 


