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Nieuwe subsidiemogelijkheden 
voor bebossing
Auteur: Ute De Meyer

Op vrijdag 30 oktober keurde de Vlaamse regering het Besluit van de Vlaamse regering over de subsidiëring van bebossing 

definitief goed. Met dit nieuwe besluit tracht minister van Omgeving, Zuhal Demir, het subsidielandschap voor bebossing te 

vereenvoudigen en bij te stellen. Hieronder lichten we 3 belangrijke elementen uit dit nieuwe besluit toe, alsook de voornaam-

ste voorwaarden die gekoppeld zijn aan de nieuwe subsidie. 

1. Subsidiëring van bebossing

Het eerste en tevens grootste element uit dit besluit is de nieuwe 
subsidie. Ben je een particulier en wens je je grond te bebossen? 
Dan kan je vanaf 1 november 2020 een financiële ondersteuning 
aanvragen voor de aanplant (plantgoed, wildbescherming…) en 
het grondwaardeverlies. Door deze aspecten samen te voegen, 
wordt het Besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 28 juni 2019 
houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing, 
opgeheven.

Zoals bij elke subsidie het geval is, moet je ook hier aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Zonder te diep in te gaan op alle voorwaarden 
waarvan de belangrijkste terug te vinden zijn in tabel 1, willen we 
toch graag je aandacht vestigen op het volgende: 

- ten eerste is het mogelijk om te bebossen met populier in combi-
natie met inheemse soorten;

- ten tweede ben je, in tegenstelling tot het Besluit van de Vlaamse 
regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van sub-
sidies voor bebossing en voor herbebossing, niet langer verplicht 
een natuurbeheerplan op te stellen. ►

Populier stond aanvankelijk niet in het ontwerpbesluit, maar 
dankzij de gezamenlijke vraag van het APB-NB, De Bosgroepen 
en Landelijk Vlaanderen heeft deze boomsoort een verdiende 
plek in dit besluit gekregen. Ook onze vraag aan de minister om 
geen natuurbeheerplan meer te hoeven opstellen, werd gehoord. 
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Vergunning

Voor een bebossing op grond met een agra-
rische bestemming is een gemeentelijke 
bebossingsvergunning van het College van 
Burgemeester en Schepenen (Veldwetboek 
art. 35 bis § 5) verplicht. Na de indiening 
heeft het Schepencollege 30 dagen de tijd 
om een beslissing te nemen over het al dan 
niet verlenen van de vergunning. Wordt de 

Tabel 1: overzicht nieuwe subsidie bebossing
Bestemming

Niet gelegen in: 
 - industriegebied in de ruime zin
 - herbevestigd agrarisch gebied (HAG)
 - agrarisch gebied (AG) vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Oppervlakte

 - Min. 0,10 ha
 - Min. 0,50 ha als de grond gelegen is in AG in de ruime zin
 - Min. 0,25 ha als de grond gelegen is in AG in de ruime zin én aansluit bij bestaand bos

Wie

 - Natuurlijke personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen uitge-
zonderd de federale staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het 
Vlaams Gewest of een publiekrechtelijke rechtspersoon van het Vlaams Gewest

 - Aanvrager moet eigenaar zijn van de grond, een zakelijk recht hebben of het terrein 
pachten. Pachters moeten van de eigenaar of zakelijk rechthouder van de grond schrif-
telijke toestemming hebben.

Voorwaarden

 - Bebossen met inheemse soorten
 - Combinatie van populier met inheemse soorten is mogelijk
 - Minstens 75 % afkomstig van aanbevolen herkomsten
 - Geen verplichting tot bebossing
 - Geen compensatieplicht
 - De grond is bij de subsidieaanvraag nog geen bos volgens art. 3 §1 van het Bosdecreet
 - Indien grond in AG in de ruime zin, mag deze gedurende minstens 2 volledige kalen-

derjaren voorafgaand aan het indienen van de aanvraag niet gebruikt zijn geweest voor 
professionele land- en tuinbouwdoeleinden

 - Geldige vergunning
 - Bebossing 25 jaar in stand houden
 - Bebossing registeren op www.bosteller.be 
 - Bij elke overdracht (verkoop, erfenis, erfpacht…) de nieuwe bosbeheerder via de nota-

ris op de hoogte brengen van de verbintenissen die gekoppeld zijn aan de grond
Bedrag

 - 2,5 !/m"
 - 1,96 !/m2 

 - in het geval van natuurlijke verbossing op gronden niet verworven via subsidie, 
waarvoor geen vergoeding voor grondwaardeverlies werd ontvangen of geen eigen-
dom van besturen als vermeld in artikel 1, eerste lid, 6°, van het BVR van 14 juli 
2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering 
van het geïntegreerd natuurbeheer.

 - 0,54 !/m2 
 - voor gronden in eigendom van besturen als vermeld in artikel 1, eerste lid, 6°, van 

het BVR van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikke-
ling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer

 - voor gronden waarvoor een subsidie is bekomen voor verwerving van de grond/een 
vergoeding voor grondwaardeverlies is ontvangen 

 - en voor grond gelegen binnen AG in de ruime zin met een oppervlakte tussen 25 - 
50 are en aansluitend op bestaand bos

Tot slot is er ook geen 
advies van Natuur en Bos 
bij bebossing op private 
gronden meer nodig. 
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termijn niet gerespecteerd, dan wordt de 
vergunning geacht verleend te zijn. Daar-
naast wordt door de vergunningverlenende 
gemeente het advies van het Departement 
Landbouw en Visserij gevraagd. Indien zij 
binnen een termijn van 20 dagen geen 
advies heeft verleend, wordt deze geacht 
gunstig te zijn. Opgelet, dit advies is niet 
bindend! 

Tot slot is er ook geen advies van Natuur en 
Bos bij bebossing op private gronden meer 
nodig. 

Hoe aan te vragen? 

Vul het aanvraagformulier van Natuur en 
Bos in en bezorg dit voor je met de aanplant 
van je bos begint. Uiterlijk 45 dagen na je 
aanvraag, ontvang je een bevestiging. Indien 
er ontbrekende elementen zijn, brengt 
Natuur en Bos je hiervan op de hoogte en 
heb je 14 dagen de tijd om de ontbrekende 
elementen te bezorgen.
Staan je bomen in de grond, dan moet je dit 
melden aan Natuur en Bos die de subsidie 
vervolgens uitbetaalt.

2. Subsidies voor bebossing 
in herbevestigd agrarisch 
gebied, in agrarisch gebied 
vastgesteld in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en 
herbebossing
Door de invoering van de nieuwe subsidie 
is het BVR van 2 oktober 2015 betreffende 
het verlenen van subsidies voor bebossing 
en voor herbebossing gewijzigd naar het 
BVR van 2 oktober 2015 betreffende het 
verlenen van subsidies voor bebossing 
in herbevestigd agrarisch gebied en in 
agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en voor herbebossing. 
De subsidie voor bebossing uit 2015 zal 
met andere woorden enkel van toepassing 
zijn voor gronden in herbevestigd agrarisch 
gebied, of in agrarisch gebied vastgesteld in 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Bij herbebos-
sing en bebossing is het vanaf nu verplicht, 
als het gebruikte plantgoed via de handel 

wordt aangeschaft, het plantgoed voor de 
soorten in bijlage 3 voor minstens 75 % 
van de beboste oppervlakte afkomstig te 
laten zijn van aanbevolen herkomsten. In 
dat geval bedraagt de subsidie 3.250 !/
ha voor herbebossing en 3.750 !/ha voor 
bebossing. 

Dit is aan de ene kant een versoepeling 
daar je vroeger de beboste oppervlakte 
moest aanplanten met 100 % afkomstig 
van aanbevolen herkomsten om aanspraak 
te kunnen maken op de maximale vergoe-
ding. Aan de andere kant wil men er op 
die manier voor zorgen dat het gebruik van 
aanbevolen herkomsten voldoende gevalori-
seerd wordt. Buiten deze wijzigingen blijven 
de voorwaarden en het subsidiebedrag 
echter ongewijzigd.

3.  Subsidiebedrag voor het 
verwerven van te bebossen 
gronden met oog op erkenning 
als reservaat

Aan het BVR van 14 juli 2017 betreffende 
de subsidiëring van de planning, de ontwik-
keling en de uitvoering van het geïntegreerd 
natuurbeheer wordt toegevoegd dat indien 
de grond is aangekocht met het oog op 
erkenning als natuurreservaat (NBP type 4) 
en binnen de 2 jaar bebost zal worden, de 
aankoopsubsidie verhoogd wordt naar 90 % 
van het aankoopbedrag met een maximum 
subsidiebedrag van 5 !/m2. n

Heb je na het lezen van dit artikel 
ook interesse gekregen om te 
bebossen?
Lees aandachtig de voorwaarden en 
bereken eenvoudig hoeveel subsidies je 
kan krijgen via www.bosteller.be/subsi-
dies. Heb je hulp nodig bij het bebossen 
van je terrein, dan staan De Bosgroepen 
voor je klaar!
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