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Ben je lid van Landelijk Vlaanderen en ben je van plan om te (her)bebossen of heb je in de herfst/winter van 2020-2021 ge-

plant? Dan hebben wij goed nieuws voor jou! 

Onze zusterorganisatie, de Koninklijke 
Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM), 
heeft namelijk overeenkomsten afgesloten 
met private bedrijven. Deze verschillende 
partners bieden Belgische bosbouwers 
financiële ondersteuning voor (her)bebos-
singsprojecten. Met dit bedrag willen ze 
boseigenaars helpen om het hoofd te bieden 
tegen de huidige gevolgen van de sanitaire 
en klimaatcrisissen (cfr. essentaksterfte, 
letterzetter…). Ook willen ze de toekomst 
veiligstellen door het bos weerbaarder en 
meer divers te maken. Daarnaast wordt ook 
een budget ter beschikking gesteld voor 
informatieverspreiding; opleidingen voor een 
duurzaam bosbeheer en de sensibilisering 
van het publiek.

Hoe gaat het in zijn werk?

KBBM en de eigenaar die van de steun-
maatregel bij de aanplanting geniet, verbin-
den zich ertoe om de hieronder beschreven 
voorwaarden na te leven. Het formulier 
wordt ingevuld en ondertekend door de 
eigenaar of zijn gemachtigde beheerder 
(cfr. De Bosgroepen). De aanplanting moet 
voldoen aan de algemene en bijzondere 
voorwaarden die hierna worden vermeld. 
De KBBM verbindt zich er dan weer toe om 
het contract na te leven dat werd afgeslo-
ten met de privébedrijven die het project 
steunen. 

Welke percelen komen in 
aanmerking?
Voor de selectie van de percelen, hanteert 
KBBM onderstaande volgorde van priorite-
ring:

1. Percelen die gecertificeerd zijn in het 
kader van duurzaam bosbeheer (PEFC of 
FSC).

2. Herbebossingsprojecten met minstens 2 
verschillende boomsoorten.

3. Herbebossing van percelen die door 
een klimatologisch of sanitair risico een 
verminderde houtopbrengst tot gevolg 
hebben in vergelijking met kaprijpe, 
gezonde bomen. Hieronder vallen de 
herbebossingen na kaalkap van de door 
letterzetter aangetaste fijnsparbestanden, 
vervroegde kap van essen aangetast door 
essentaksterfte, omgewaaide bomen, 
brand en andere sanitaire schade die 
heeft geleid tot de vervroegde houtkap of 
de waardevermindering van de bomen/
het hout.

4. Percelen waar aan bosuitbreiding gedaan 
wordt, m.a.w. percelen waar voorheen 
nog geen houtopbrengst was.

5. Innoverende herbebossingen: verrijking 
van de natuurlijke verjonging door de 
techniek van het aanplanten van kloem-

pen, aanplanting van nieuwe soorten en 
andere innovatieve projecten (raadpleeg 
KBBM hierover).

6. Andere soorten van herbebossingspro-
jecten.

Tot op heden heeft KKBM bovenstaande pri-
oritering nog niet moeten toepassen omdat 
ze steeds voldoende financiële middelen 
heeft gehad voor alle dossiers. 

Bij een heraanplanting van naaldbomen 
moet minstens 10 % van de 

oppervlakte heraangeplant worden met 
loofbomen.

Wat zijn de algemene 
voorwaarden?
 - Er kan slechts één aanvraag worden in-

gediend per eigendomstitel en maximum 
één keer om de 3 jaar.

 - De eigenaar moet lid zijn van de KBBM, 
Landelijk Vlaanderen of NTF en in orde 
zijn met zijn/haar ledenbijdrage. De eige-
naar moet minstens gedurende 5 opeen-
volgende jaren lid blijven en aangifte doen 
van zijn/haar beboste oppervlakken. Meer 
informatie over ons lidmaatschap vind je 
terug op landelijk.vlaanderen/nuttige-info/
lid-worden/ 

 - De heraanplanting betreft een opper-
vlakte van minstens 0,5 ha. Deze regel 
is niet van toepassing bij bomen in een 
rij, populierenteelt en agroforestry. In 
deze bijzondere gevallen moet het project 
minstens 500 bomen omvatten (aanplan-
ting en eventuele verjonging) op de totale 
oppervlakte.
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 - De aangeplante soorten moeten 
standplaatsgeschikt zijn; diversiteit bij 
de keuze van de soorten wordt aange-
moedigd.

 - Indien de toestand van het perceel en de 
specifieke lokale context het toelaten, zou 
het project ten minste 2 verschillende 
boomsoorten moeten omvatten.

 - Bij een heraanplanting van naaldbomen 
moet minstens 10 % van de oppervlakte 
heraangeplant worden met loofbomen.

 - De aanleg van een kunstmatige drainage 
is niet toegelaten op het perceel dat de 
steun geniet.

 - Het plantgoed moet van betrouwbare 
herkomst zijn en er moet een certificaat 
van herkomst worden afgeleverd door de 
boomkweker.

 - De plantdichtheid bedraagt minimum 600 
planten/ha en maximum 2.500 planten/
ha. In sommige specifieke gevallen 
(populierenteelt, bomen in rij, agrofores-
try...) zou een kleinere dichtheid kunnen 
worden toegestaan (raadpleeg KBBM 
hierover).

 - De eigenaar verbindt zich ertoe om de 
eventuele plaatsing van een infopaneel 
te aanvaarden met daarop informatie 
betreffende het bedrijf dat de aanplanting 
van de bomen sponsort. De locatie en 
het formaat van het paneel wordt tussen 
de twee partijen overeengekomen. Het 
gemiddelde formaat van het paneel is 
een A3.

 - Op het moment van de aanplanting 
verbindt de eigenaar zich ertoe om een 
sensibiliseringsactie voor het publiek door 
de KBBM toe te laten. De details moeten 
tussen de partijen worden overeengeko-
men.

 - Een afwijking van de algemene voorwaar-
den is mogelijk mits instemming van bei-
de partijen, maar moet verenigbaar blijven 

met de doelstellingen van duurzaam 
bosbeheer waartoe de KBBM zich heeft 
verbonden (Milieubeleid en Voortgangs-
plan verbonden met de ISO 14.001 en 
PEFC-certificatie). Afwijking moeten dan 
ook steeds beargumenteerd worden.

De financiële steun wordt 
vastgesteld op 1 !/boom met een 
maximumbedrag van ! 2.000 per 

aanvrager. 

Bedrag

De financiële steun wordt vastgesteld op 
1 !/boom met een maximumbedrag van 
! 2.000 per aanvrager. Is je bos gecertifi-
ceerd, dan heb je recht op 1,2 !/boom of-
wel max. ! 2.400. De aanwezigheid van een 
natuurlijke verjonging op het te herbebossen 
perceel kan gedeeltelijk in rekening worden 
genomen als deze behouden blijft. De op 
het perceel geplante of natuurlijk aanwezige 
struiken komen ook in aanmerking.

Is je beplanting correct uitgevoerd en 
gecontroleerd, dan ontvang je de volledige 
financiële steun in één keer.

Hoe dien ik mijn dossier in?

Er zijn 2 verschillende opties om je formulier 
in te vullen:
 - Digitaal: Surf naar www.srfb.be/ai-

de-au-reboisement-formulaire/ en vul 
de “steunmaatregel bij de planting van 
bomen” digitaal in. Opgelet, online zal je 
het formulier enkel in het Frans kunnen 
invullen. Aan de hand van de Neder-
landstalige versie zou dit geen probleem 
moeten vormen.

 - Per post: druk het Nederlandstalige 
formulier af, vul het in en stuur het met 
de post naar KBBM, Bischoffsheimlaan 
1-8, bus 3, 1000 Brussel.
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Ten dienste van het bos en de bosbouwers
Koninklijke Belgische 
Bosbouwmaatschappij

Formulier
Steunmaatregel bij de aanplanting 
van bomen

Koninklijke Belgische 
Bosbouwmaatschappij
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Ik ondergetekende :

Handelend in de hoedanigheid van:

Naam:

adres:

Postcode:stad:

telefooN:

fax:

Gsm:

e-mail:

VoorNaam:

eiGeNaar:
VerteGeNwoordiGer VaN de oNVerdeeldheid:
VerteGeNwoordiGer VaN eeN VeNNootschaP:

maNdataris (exPert, coöPeratie, ...)

ik beN lid VaN de fNef

aNdere, te PrecisereN:
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dit formulier kaN ook oNliNe wordeN iNGeVuld: 
www.srfb.be/Nl/PlaNt-eeN-boom/herbebossiNG

Contact
Heb je nog vragen over de voorwaarden 
of je dossier. Dan kan je steeds terecht 
bij Nicolas Dassonville.
E-mailadres: nicolas.dassonville@srfb-
kbbm.be
Telefoonnummer: 02 227 56 50


