
• Ook niet-landbouwers kunnen voortaan een – welis-

waar kleinere – inkomenscompensatie krijgen. 

• Naast het gewone subsidiebedrag, afhankelijk van de

boomsoort die aangeplant wordt, kan er nu ook aan-

spraak gemaakt worden op subsidies voor de aanleg

van een mantelstruweel of brandsingel. 

• Voorts is de subsidie voor onderhoud van de aanplant

voortaan uitsluitend bestemd voor privé-bebossers:

openbare bebossers kunnen er geen aanspraak meer op

maken.

• Tenslotte is er nog een belangrijke wijziging met betrek-

king tot de periode waarin het bos als bos behouden

moet blijven. Om bij te dragen tot een duurzaam bos-

beleid is die periode verlengd. Alle nieuwe aanplantin-

gen moeten 25 jaar als bos behouden blijven en kunnen

ook daarna niet zomaar worden gerooid. Er moet

immers een stedenbouwkundige vergunning tot ontbos-

sing aangevraagd worden en eventueel een toestemming

verkregen worden van de minister bevoegd voor leef-

milieu. Een uitzondering is wel voorzien voor aanplan-

tingen van populier in agrarisch gebied. Deze bossen

moeten slechts 15 jaar blijven staan. Na die 15 jaar kan 

er zonder vergunning opnieuw omgeschakeld worden

naar landbouwgrond.

Wie kan aanspraak maken op deze bebossingssubsidie?
Om voor de subsidies in aanmerking te komen, moet aan

twee voorwaarden voldaan zijn. 

Enerzijds moet u minstens een halve hectare landbouw-

grond bebossen die in het Vlaamse Gewest gelegen is. Dat

het om landbouwgrond moet gaan, betekent daarom niet

dat de grond ook als agrarisch gebied moet zijn ingekleurd

op het ruimtelijk bestemmingsplan. 

Anderzijds mag het landbouwgebruik van de grond niet

eerder zijn stopgezet dan 5 jaar voor u de subsidie aan-

vraagt. Als gronden in ‘landbouwgebruik’ worden onder

meer beschouwd: 

• bouwland voor graan, peulvruchten en verse groenten,

aardappelen, suikerbieten, hakvruchten, handels-

gewassen, zaaizaad en plantgoed,

• blijvend grasland,

• meerjarige culturen: boomgaarden, kleinfruit, boom-

kwekerijen,

• braakliggende landbouwgrond.

In verordening 1257/99 heeft de Europese Unie een steun-

programma opgezet om de bebossing van landbouw-

gronden te stimuleren. Bebossing verhoogt niet alleen 

de kwaliteit van ons leefmilieu, maar draagt ook bij tot een

multifunctioneel plattelandsbeleid waarin ecologische

belangen een plaats krijgen. Om het Europese landbouw-

beleid voor Vlaanderen in te vullen, is al sinds 1996 een sub-

sidieregeling voor het bebossen van landbouwgronden van

kracht, beter gekend onder de benaming ‘EU-richtlijn

2080/92’. De Vlaamse regering heeft die regeling nu vervan-

gen door een nieuwe steunmaatregel, in het kader van het

‘Vlaamse Programmeringsdocument voor Plattelandsont-

wikkeling’. Hierbij hecht de Vlaamse regering veel belang

aan de bebossing van landbouwgronden door landbouwers

en aan bebossinginitiatieven van lokale besturen en privé-

personen.

Op welke punten verschilt het nieuwe besluit nu precies van de vorige regeling?
• Het nieuwe besluit van de Vlaamse regering van 28 maart

2003 voorziet in een forse verhoging van de inkomens-

compensatie, zowel voor landbouwers in hoofdberoep

als voor landbouwers in nevenberoep. 
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Uw landbouwgrond bebossen? Dat is sinds kort wel heel

aantrekkelijk. De Europese en Vlaamse overheid hebben samen 

een nieuwe subsidieregeling uitgewerkt voor het bebossen 

van landbouwgrond. Dit artikel wil u op de hoogte brengen 

van deze nieuwe regeling. 



De onderhoudssubsidie geldt alleen voor private personen.

Ze dekt de onderhoudskosten van de eerste 5 jaar. Het

bedrag hangt af van de gebruikte boomsoort en de totale

onderhoudssubsidie varieert van A875/ha tot A1750/ha.

Het bedrag van de inkomenssteun compenseert het inko-

mensverlies ten gevolge van bebossing. Er wordt een onder-

scheid gemaakt naar het type aanvrager enerzijds en naar de

aard van de bebossing anderzijds. Als landbouwer ontvangt

u voor een bebossing met de meeste inheemse soorten

gedurende 20 jaar een jaarlijks bedrag van A500/ha. Voor

een bebossing met populieren, naaldbomen en niet-

inheemse soorten ontvangt u gedurende 5 jaar een jaarlijks

bedrag van A375/ha. Voor andere privaatrechtelijke perso-

nen bedraagt de inkomenscompensatie bij een bebossing

met de meeste inheemse soorten A175 per ha/jaar voor een

termijn van 15 jaar. Voor een bebossing met populieren,

naaldbomen en niet-inheemse soorten ontvangt u A175 per

ha/jaar voor een termijn van 5 jaar.

Tenslotte kan men nog aanspraak maken op een sup-

plement van A250/ha indien men de beplanting met aan-

bevolen herkomsten uitvoert of ook indien de grond die

men wil bebossen gelegen is in een bosgebied of een bos-

uitbreidingsgebied, zoals aangeduid is op het ruimtelijk

bestemmingsplan.

Iedereen kan de subsidie aanvragen: privé-eigenaars, open-

bare eigenaars, pachters, vennootschappen, ocmw’s, kerk-

fabrieken. Als de grond echter verpacht is, kan alleen de

pachter de subsidies aanvragen. De eigenaar moet dan wel

zijn akkoord verlenen over de bebossing. De aanvrager

hoeft dus zeker geen landbouwer te zijn. Een landbouwer

maakt wel aanspraak op een hogere inkomenscompensatie

dan een niet-landbouwer.

Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?
Het subsidiestelsel berust op drie pijlers: u krijgt een subsi-

die om het bos aan te planten, te onderhouden en als inko-

menscompensatie. Het totale subsidiebedrag hangt natuur-

lijk af van het aantal hectaren dat u bebost: hoe groter het

bos, hoe groter de totaalsom.

Iedereen ontvangt een basissubsidie voor de aanplanting.

De concrete bedragen hangen af van de aangeplante boom-

soort. Voor traaggroeiende soorten ontvangt u meer dan

voor snelgroeiers. De bedragen variëren van A850/ha voor

populier tot A3700/ha voor eik. Daarbovenop ontvangt

iedereen die een onderetage aanplant een bedrag van

A500/ha. Als u tenslotte bij bebossing met loofbomen 

een rand met struiken aanlegt, of bij bebossing met naald-

bomen een rand met loofbomen aanplant, ontvangt u een

supplement van A100 per 100 strekkende meter. 
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Wanneer bent u landbouwer?
Volgens de wetgever is de landbouwer een persoon die een

land- of tuinbouwbedrijf exploiteert met een arbeidsbehoefte 

van minimaal 0,5 en maximaal 10 volle arbeidskrachten per

bedrijfsleider. De persoon in kwestie moet minstens 50% van

zijn totale arbeidsduur aan het landbouwbedrijf besteden en

minstens 35% van zijn totale inkomen uit die activiteit halen.



Tabel 1: 
hoofdboomsoorten met aanplantingssubsidie

Boomsoort Aanplantingssubsidie

Klasse I
Zomereik 

Wintereik 3700 euro/ha

Klasse II
Es

Beuk 3000 euro/ha

Klasse III
Zoete kers

Haagbeuk

Linde

Zwarte els

Berk 2500 euro/ha

Klasse IV
Olm

Gewone esdoorn

Wilg

Ratelpopulier

Grauwe abeel

Grove den 2000 euro/ha

Klasse V
Walnoot

Abeel

Valse acacia

Lork

Amerikaanse eik

Tamme kastanje 1500 euro/ha

Klasse VI
Cultuurpopulier met onderetage

Corsicaanse den

Douglas 1000 euro/ha

Klasse VII
Cultuurpopulier zonder onderetage 850 euro/ha

Opgelet! Voor de boomsoorten uit de klassen V tot en met VII kan er enkel

subsidie verleend worden buiten VEN-gebied.

Het bebossen van een perceel landbouwgrond is een vrij

drastische ingreep in de omgeving. Daarom heeft de

Vlaamse regering de subsidieregeling ingebed in een stelsel

van vergunningen en adviezen, voorafgaand aan de bebos-

sing. Deze moeten garanderen dat de bebossing de andere

ruimtelijke functies en de natuurwaarden niet in het

gedrang brengt. 

Het aanvraagformulier wordt ingediend bij AMINAL afde-

ling Bos & Groen die dan zorgt voor de nodige adviezen en

u helpt bij het aanvragen van de nodige vergunningen. 

De subsidieregeling praktisch: een rekenvoorbeeld
Jos Janssen is zelf geen landbouwer, maar hij heeft 3 ha

landbouwgrond die hij wil bebossen. Hij kiest voor loof-

bomen van aanbevolen herkomst met een onderetage: 

1,5 hectare zomereik en 1,5 hectare gewone es. Hij vraagt

inkomenscompensatie aan als niet-landbouwer. 

Onderstaand overzicht laat zien op welk subsidiebedrag 

Jos Janssen aanspraak kan maken.

Meer info over dit subsidiebesluit is te vinden op
www.bosengroen.be. 
De beknopte folder en/of de uitgebreide brochure ‘Meer subsi-

dies voor de bebossing van landbouwgronden’ zijn te verkrijgen

op tel 02/553 82 14 of e-mail sandra.nijs@lin.vlaanderen.be.

Via hetzelfde contact kan u eveneens de coördinaten van een

technicus van Bos & Groen bekomen. Deze technicus komt gra-

tis en vrijblijvend langs voor een terreinbezoek, helpt u bij het

invullen van het aanvraagformulier en verleent specifiek advies

bij uw bebossingsplannen. 
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Tabel 2: een rekenvoorbeeld

Aanplantingsbedrag ¤ 9950

zomereik: ¤ 3700/ha op 1,5 ha = ¤ 5550

es: ¤ 3000/ha op 1,5 ha = ¤ 4500

Supplement onderetage ¤ 1500

¤ 500/ha op 3 ha = ¤ 1500

Onderhoudsbedrag ¤ 5250

Loofbomen: ¤ 1750/ha op 3 ha = ¤ 5250

Supplement aanbevolen herkomsten ¤ 750

¤ 250/ha op 3 ha = ¤ 750

Inkomenscompensatie voor niet-landbouwer ¤ 7875

Bomen uit klasse I en II: ¤ 175/ha op 3 ha gedurende 15 jaar = ¤ 7875

TOTAAL ¤ 25325


