
 
 
TOELICHTING AANVRAAGFORMULIER BOMENFONDS 
 
Het Bomenfonds draagt bij aan onderhoud van bomen die geregistreerd staan in het Landelijke 
Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting en in eigendom zijn van particuliere 
eigenaren of eigendom zijn van stichtingen, verenigingen en kerkelijke organisaties, mits van 
beperkte omvang. 
 
Voordat u het aanvraagformulier invult is het goed u rekenschap te geven van onderstaande punten. 
 
Aanvraagprocedure 
1. Overtuig uzelf als eigenaar of gemachtigde of de boom is opgenomen in het Landelijk Register 

van Monumentale Bomen (zie www.monumentalebomen.nl). Bij twijfel kunt u contact opnemen 
met de Bomenstichting. 

2. Dien geen aanvraag in als er minder dan 10 jaar zijn verstreken sinds de vorige bijdrage uit het 
Bomenfonds. 

3. De eigenaar of gemachtigde stuurt het volledig ingevulde ‘Aanvraagformulier Bomenfonds’ in 
samen met een offerte van een boomverzorgingsbedrijf en enkele goede foto’s van de boom: 
totaalbeeld, stam en kroon. Boomverzorgingsbedrijven staan op de website van de 
Bomenstichting: www.bomenstichting.nl/boomspecialisten. Uiteraard mag u ook een ander 
bedrijf inschakelen; het onderhoudswerk moet wel uitgevoerd worden door gecertificeerde 
boomspecialisten (ETW: European Treeworker). 

4. De Bomenstichting beoordeelt uw aanvraagformulier voor een bijdrage uit het Bomenfonds 
binnen enkele weken. U ontvangt een toezegging dan wel een afwijzing. Het kan zijn dat de 
Bomenstichting eerst de boom en de voorgestelde maatregelen ter plaatse wil beoordelen. 

5. Bij een toezegging wordt een zogeheten ‘eigenverklaring’ meegestuurd. Deze vult u in nadat de 
werkzaamheden zijn voltooid en u de nota van het uitvoerende bedrijf heeft ontvangen. 

6. Na ontvangst van een volledig naar waarheid ingevulde eigenverklaring, een kopie van de 
rekening en foto’s die gemaakt zijn tijdens en na het werk, vindt controle plaats door de 
Bomenstichting. Na goedkeuring wordt de bijdrage uitgekeerd.  

 
Hoogte van de bijdrage en aard van werkzaamheden 
1. Particulieren komen in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 75% van de subsidiabele 

kosten. Voor stichtingen, verenigingen en kerkelijke organisaties is dit maximaal 50%.  
2. Uitgesloten van een bijdrage zijn kosten van het verwerken, fijn zagen of versnipperen op het 

terrein en afvoer van snoeihout, grond, hekwerken en bestratingsmaterialen. 
3. De bijdrage is inclusief verschuldigde BTW.  
4. De hoogte van de bijdrage wordt bij de toezegging meegedeeld.  
5. De bijdrage is een tegemoetkoming in de onderhouds- of onderzoekskosten. Op de hoogte van 

de toekenning is geen formeel bezwaar mogelijk. 
6. Alle ingrepen aan de boom moeten gericht zijn op het handhaven van zijn monumentale 

karakter. Daarom is iedere vorm van kandelaberen of het kappen van een boom uitgesloten van 
een bijdrage. 

7. Een bijdrage kan worden verstrekt voor verschillende soorten werkzaamheden, zoals: onderzoek 
naar kwaliteit en levensverwachting van boom en groeiplaats, structurele verbetering of  
bescherming van de groeiplaats, kroonsnoei en kroonverankering. Echter, er kan alleen subsidie 
worden verleend voor onderhoud van de boom óf voor onderzoek naar de te nemen 
maatregelen, niet voor beide.  

http://www.monumentalebomen.nl/
http://www.bomenstichting.nl/boomspecialisten


Verplichtingen, verbonden aan het verlenen van een bijdrage 
1. Wanneer de werkzaamheden niet overeenkomstig de toezegging (kunnen) worden uitgevoerd, 

moet dit zo snel mogelijk schriftelijk, per e-mail of brief, gemeld worden aan de Bomenstichting. 
De aanvraag wordt dan opnieuw beoordeeld. 

2. Werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend, dienen binnen een jaar na datum van 
toezegging te worden uitgevoerd. 

3. Na voltooiing van het werk stuurt u binnen een maand de eigenverklaring, een kopie van de 
rekening van het boomverzorgingsbedrijf en de foto’s (digitaal) naar de Bomenstichting. 

4. De boom die met een bijdrage uit het Bomenfonds is onderhouden, moet daarna voor een 
periode van minimaal 10 jaar deugdelijk in stand worden gehouden. Indien de eigenaar de boom 
binnen deze periode wenst te verwijderen, moet direct contact worden opgenomen met de 
Bomenstichting. Indien de Bomenstichting van mening is dat de voorgenomen kap niet 
noodzakelijk is, ontstaat er een vordering van de Bomenstichting op de ontvanger van de bijdrage 
ter hoogte van het gesubsidieerde bedrag en dient de onderhoudsbijdrage binnen vier weken na 
de kap te worden terugbetaald. 

5. Wanneer de boom een andere eigenaar krijgt, dient dit altijd binnen een maand schriftelijk, per 
e-mail of brief, gemeld te worden aan de Bomenstichting 

6. Alle werkzaamheden aan bomen waarvoor de bijdrage wordt verleend, dienen door vakkundige 
boomverzorgers (minimaal in bezit van certificaat European Treeworker) te worden uitgevoerd. 
 

Algemene voorwaarden voor de aanvrager van een bijdrage 
1. Alleen eigenaren of hun gemachtigde van - bij de Bomenstichting geregistreerde - monumentale 

bomen kunnen een bijdrage uit het Bomenfonds aanvragen. 
2. De aanvrager heeft het aanvraagformulier volledig en naar waarheid ingevuld. Ook zijn alle 

vereiste bijlagen voor een beoordeling van de aanvraag benodigde informatie verstrekt. 
3. Het is de aanvrager bekend dat de indiening van het aanvraagformulier geen recht geeft op een 

bijdrage. 
4. De aanvrager verklaart dat met de werkzaamheden nog geen aanvang is gemaakt. De aanvrager 

is ermee bekend dat de bijdrage niet wordt toegekend indien met de werkzaamheden een 
aanvang is gemaakt voordat over deze aanvraag is beslist. 

5. Er wordt geen bijdrage verstrekt indien de Bomenstichting van mening is  
o dat er geen noodzaak tot groot onderhoud is  
o de levensverwachting van de boom beperkt is, < 10 tot 15 jaar   
o of het werk niet goed is uitgevoerd. 

6. Wanneer blijkt dat werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend, onvoldoende zijn 
uitgevoerd, heeft de Bomenstichting het recht de toekenning in te trekken. 

7. Op de beslissing van de Bomenstichting is geen beroep mogelijk. 
8. Wordt niet aan bovenstaande voorwaarden of procedure voldaan, dan vervalt de toezegging. 

Bomenstichting 
Uiterwaardenstraat 308 
1079 DB Amsterdam 
tel. 020-3306008 
info@bomenstichting.nl - www.bomenstichting.nl  
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Bijdragen uit het Bomenfonds worden mede mogelijk gemaakt door het Jo Bergacker Fonds, beheerd 
door het Prins Bernard Cultuurfonds.  
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