Reglement
subsidiëring van de aanplant van houtige landschapselementen
op land- en tuinbouwbedrijven

Artikel 1 – Definities
1° Aanvragers: West-Vlaamse land- en tuinbouwers. Het exploitatieadres bevindt zich op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen
2° West-Vlaamse plantenkwekers: het exploitatieadres bevindt zich op het grondgebied van
de provincie West-Vlaanderen
3° Streekeigen plantgoed: streekeigen landschapselementen bestaande uit hoogstammige
bomen, knotbomen en struiken zoals hagen, heggen, houtkanten, bomen en
hoogstamfruitbomen. Laag- en halfstammen, leibomen en hagen rond gebouwen komen niet
in aanmerking. Inagro stelt een limitatieve lijst met plantgoed digitaal ter beschikking.
4° Bedrijfszone: de erfomgeving waar de agrarische activiteiten gesitueerd zijn en de
omliggende percelen van de bedrijfszetel. De tuinzone van de bedrijfswoning is uitgesloten.

Artikel 2 – Voorwerp
Via dit reglement kunnen landbouwers financiële steun aanvragen voor de aankoop van
streekeigen plantgoed. De doelstelling van dit reglement is tweezijdig:
• Een versnelde realisatie van de landschappelijke integratie van land- en
tuinbouwbedrijven.
• Een verhoogde afzet voor de West-Vlaamse plantenkwekers.
Deze steun aan de landbouwers wordt gecatologeerd als de minimissteun, volgens de
Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PB L 352 van 24 december 2013).

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 die beschikt over een landbouwnummer 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 West-Vlaanderen;

3° de aangeplante soorten zijn streekeigen plantgoed en komen voor op de limitatieve lijst
met streekeigen soorten, bijgevoegd bij dit reglement.
4° het factuurbedrag voor de aankoop van het plantgoed bedraagt minstens 100 EUR
(inclusief BTW, mits de BTW niet terugvorderbaar is door de aanvrager).

Artikel 4 – Aanvraagprocedure
§ 1 De geïnteresseerde landbouwer vindt het aanvraagformulier met bijhorende informatie
rond de indienmodaliteiten terug op de Inagro-website.
§ 2 Het plantseizoen start op 1 november en eindigt op 1 maart. De subsidieaanvraag moet
uiterlijk 30 april na het voorafgaande plantseizoen (i.e. facturen van maximaal 6 maanden
oud) via het daartoe bestemde formulier worden ingediend bij Inagro per post (Inagro –
bedrijfsintegratie, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem) of email
(bedrijfsintegratie@inagro.be). De datum van de poststempel of het emailbericht geldt als
bewijs. Laattijdige dossiers worden als onontvankelijk beschouwd.
§ 3 Het aanvraagdossier moet minstens volgende stukken bevatten:
1° het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;
2° een factuur voor de aankoop van het plantgoed en bijkomend materiaal (binders en palen)
en een bewijs (factuur of bestelbon) waaruit blijkt dat de planten afkomstig zijn van een
West-Vlaamse plantenkweker (geen handelaars zoals tuincentra of handelskwekerijen) en met
duidelijke vermelding van plantensoorten, hun aantallen en hun maat;
3° realisatiefoto’s van de hele aanplant waarbij de situering op het bedrijf duidelijk is,
bijvoorbeeld aangeduid op een beplantingsplan of luchtfoto;
4° een ondertekende de-minimisverklaring op eer (deze maakt deel uit van het
aanvraagformulier).
§ 4 Eenzelfde aanvrager kan slechts 1 subsidieaanvraag per plantseizoen indienen. Het
plantseizoen loopt van 1 november tot 1 maart.
§ 5 Na indiening van de aanvraag wordt de aanvrager schriftelijk of via mail meegedeeld of
zijn dossier al dan niet volledig 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
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet cumulatief aan de volgende criteria zijn
voldaan:
1° De beplanting maakt deel uit van de bedrijfszone, niet van de privé-tuinzone.
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2° De aanplant van hagen langs gebouwen en constructies komt niet in aanmerking.
3° De aanplant van leibomen komt niet in aanmerking, evenals de aanplant van laag- en
halfstammen.
4° De aanplant is landschappelijk verantwoord in de gegeven context, al dan niet ter realisatie
van een landschappelijk integratieplan in het kader van een stedenbouwkundige of
omgevingsvergunning.
5° De factuur of bestelbon bevat gedetailleerde informatie over het plantgoed: de naam, het
aantal en de maat per soort. Plantmaten die in aanmerking komen, zijn voor:
- bosgoed: vanaf 60-90 cm hoogte
- boommaten: vanaf HS 6-8 cm stamomtrek
6° Een factuur of aankoopbewijs voor palen en binders, maximum 3 per boom, komen ook in
aanmerking voor subsidie. Ander materiaal ter ondersteuning of bescherming van het
plantgoed komt niet in aanmerking.
7° De factuurdatum situeert zich tussen 1 november en 1 maart , rekening houdend met het
beste plantseizoen. Enkel aanvragen van het afgelopen plantseizoen komen in aanmerking
(documenten van meer dan 6 maanden oud worden niet aanvaard).

Artikel 6 – Beslissingsprocedure
De dossiers worden beoordeeld op basis van de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 5.
De ontvankelijke dossiers worden ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie van de
provincie West-Vlaanderen.

Artikel 7 – Bedrag van de subsidie en modaliteiten van
uitbetaling
§ 1 Het reglement subsidieert aanvraagdossiers met een factuurbedrag van minimum 100
EUR, inclusief btw.
§ 2 Goedgekeurde dossiers ontvangen maximaal 650 EUR.
§ 3 Per type plantgoed worden volgende bedragen gehanteerd:
• bosgoed: 1 €/plant
• bomen: 25 €/boom
§ 4 Per type materiaal worden volgende bedragen gehanteerd (maximum 3 palen per boom):
• palen: 5 €/paal (maximum 3 palen per boom)
• boomband: 2,5 €/boom
§ 5 De subsidieaanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening, met post- of
emaildatum als bewijs, en tot uitputting van het budget. Wanneer het budget voor het
lopende jaar voor 80% besteed is, komt hiervan een melding op de Inagro-website en krijgen
nieuwe aanvragers hiervan een melding.
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§ 6 Een subsidie, verleend op basis van dit reglement, mag niet worden gecumuleerd met
een andere subsidie van de Provincie West-Vlaanderen of van een andere overheid die voor
hetzelfde voorwerp werd verstrekt.

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 of Inagro 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;
7° de aanplant vanaf de toekenning van de subsidie volgens de principes van goed
huisvaderschap in stand te houden zoals gevraagd in de vergunning.

Artikel 9 – Wijzigingen, uitzonderingen, controle en sancties
Als de gegevens, die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, veranderd zijn (bv. het niet of
gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande activiteiten) brengt de aanvrager de Provincie
West-Vlaanderen daarvan onmiddellijk op de hoogte. Elke wijziging kan onderwerp zijn van
een vernieuwde advisering en goedkeuring. De Provincie West-Vlaanderen heeft het recht om
de aanwending van de subsidies te (laten) controleren op basis van het provinciaal reglement
van 25 mei 2000 inzake ‘de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op
het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers’. De aanvrager verbindt er zich toe de
subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor ze bestemd is. Indien blijkt dat de
opgelegde voorwaarden door de aanvrager werden geschonden dan kan de deputatie de
subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk, inclusief het voorschot).
De deputatie kan hierbij beslissen om de organisatie van de betrokken aanvrager voor de
periode van vijf jaar, met ingang van de beslissing van de deputatie, uit te sluiten voor elke
provinciale subsidie. Dit is het geval indien:
- door de aanvrager onjuiste gegevens werden verstrekt;
- de verleende subsidie niet werd benut voor het vermelde doel;
- de subsidie frauduleus werd aangewend.
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Artikel 10 – Betwistingen
De Deputatie beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit
reglement. De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement,
eventueel na advies van de bevoegde provinciale diensten.

Artikel 11 – Inwerkingtreding & duur
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 november 2021 en is van kracht tot 31 augustus
2025, onder voorbehoud van voldoende beschikbare middelen op het provinciaal
meerjarenplan.
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