
INKOOPVEILING EVERBUFFERS   

OPROEP VOOR NATUURLIJKE PERSONEN, PRIVAATRECHTELIJKE 
PERSONEN EN LOKALE BESTUREN   

  
INLEIDING   
  
In het kader van het Europese project SINCERE1 wordt aan de hand van pilootprojecten gezocht naar 
innovatieve manieren om ecosysteemdiensten uit bossen te verkrijgen. In Vlaanderen testen we de 
inkoopveiling uit als mogelijk alternatief voor traditionele subsidiëring. Eén van de twee 
Vlaamse pilootprojecten is de aanleg van everbuffers. Met die buffers willen we bijdragen aan het onder 
controle houden van de populatie everzwijnen en zo de schade die de dieren berokkenen beperken.   
  
Wat zijn everbuffers  
  
Het principe van de everbuffers is eenvoudig en wordt al in een aantal andere Europese landen 
toegepast: stroken met lage vegetatie worden aangelegd op aan bos grenzende maisakkers om de jacht op 
everzwijnen makkelijker te maken.   
  
Voordelen:   

• Verhogen van de jachtefficiëntie en betere zichtbaarheid van everzwijnen bij de jacht  
• Betere schadebeperking aan de teelt  
• Drempel voor everzwijnen om het maisveld in te lopen wordt verhoogd  
• De buffer tussen bos en landbouwgrond verlaagt de impact van landbouwactiviteiten op de 

bosrand en zorgt voor extra landschapsvariatie.   
  
Deze oproep richt zich voornamelijk, maar niet uitsluitend, tot jagers en wildbeheereenheden, landbouwers 
en boseigenaars.   
  
Wat is een inkoopveiling   
  
Er bestaan verschillende manieren om een inkoopveiling te organiseren. Voor de everbuffers hanteren we 
het principe van de eerst verworpen prijs. Alle biedingen worden gerangschikt op basis van de prijs per 
m² (eenheidsprijs) en de subsidies worden toegewezen, vertrekkend van de goedkoopste, tot het budget is 
uitgeput. Let wel: alle leveranciers krijgen een uniforme prijs die gelijk is aan het bod van de eerste 
afgewezen leverancier. Je krijgt, bij toekenning van de subsidie, dus minstens het bedrag dat je hebt 
aangegeven nodig te hebben voor de everbuffer. Je maakt daarom best een waarheidsgetrouwe inschatting 
van het bedrag. Meer uitleg vind je onder punt 2.1. Beoordelingscriteria, selectie en prijsbepaling.  
  
  
Concreet: heb je een maisakker die aansluit op een bos, of heb je afspraken met een landbouwer die zo’n 
akker bewerkt, dan kan je overwegen om een everbuffer aan te leggen. Je bepaalt zelf het bedrag dat je 
daarvoor wil ontvangen. Denk daarbij aan alle kosten en baten die de aanleg van zo’n buffer voor jou zou 
meebrengen en doe dit zo waarheidsgetrouw mogelijk. Na afsluiting van de inkoopveiling zal één 
vaste eenheidsprijs bepaald worden op basis van de eerst verworpen prijs onder 
de ontvankelijke biedingen. Die eenheidsprijs geldt voor alle geselecteerde biedingen.     
  

• Was jouw eenheidsprijs lager dan de weerhouden eenheidsprijs, dan krijg je dus meer 
uitbetaald dan je gevraagd had.   

• Was jouw eenheidsprijs de eerst verworpen prijs of hoger, dan wordt jouw bieding niet 
weerhouden.   

  
We leggen het systeem uit aan de hand van een fictief voorbeeld in het document “Hoe werkt een 
inkoopveiling volgens de eerst verworpen prijs” (pdf). 
  
  

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/hoe_werkt_een_inkoopveiling_volgens_de_eerst_verworpen_prijs__0.pdf
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/hoe_werkt_een_inkoopveiling_volgens_de_eerst_verworpen_prijs__0.pdf


1. INDIENING   
  
1.1. Hoe moet je een bieding indienen   
  
  
De bieding moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om ontvankelijk verklaard te worden en dus in 
aanmerking te komen voor betaling.   
  

• De bieding wordt uitgevoerd via een volledig ingevuld ‘biedingsformulier’ (doc).  
• De bieding wordt ten laatste op 15 september 2020 gemaild naar Natuur en Bos op mailadres 

sincere@vlaanderen.be  
• De bieding geeft de prijs aan in euro per vierkante meter (€/m2 ) waarvoor de indiener bereid is 

de everbuffer aan te leggen.  
• De bieding geeft een duidelijke omschrijving van de geplande everbuffers. Dit omvat 

perceelnummer(s) en een duidelijke luchtfoto of topografische kaart waarop de aan te 
brengen everbuffer duidelijk aangegeven is.  

• De bieding wordt ingediend door een natuurlijk persoon, een privaatrechtelijke persoon of een 
lokaal bestuur2, als eigenaar, beheerder of andere zakelijke rechthouder, of als gevolmachtigde 
namens de eigenaar, beheerder of zakelijke rechthouder. De bieder draagt zelf de 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de nodige afspraken met eigenaar of grondgebruiker 
gemaakt zijn en toelaten de everbuffers aan te leggen.  

• Voor de percelen waarop de bieding van toepassing is en waar de aanleg van everbuffers gepland 
is, mag geen beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn afgesloten op het 
moment van uitvoering.   

• De percelen moeten opgenomen zijn in een goedgekeurd jachtplan. Het nummer van het jachtplan 
(8 cijfers) moet opgegeven worden in de bieding.  

• Er moet een afschotplan zijn voor de periode van 01/01/2021 tot 31/12/2021. Dit wordt gecontroleerd 
op het moment van uitbetaling. Als er geen afschotplan bestaat voor de gehele periode, wordt de 
uitbetaling geannuleerd. Als er reeds een voorschot werd uitbetaald, zal dit worden teruggevorderd.  

• Wanneer een landbouwbedrijf de begunstigde is van de financiële tegemoetkoming, moet de 
regelgeving inzake de de-minimisregeling in acht worden genomen. Een verklaring op eer moet 
hiervoor worden toegevoegd aan het dossier. Voor meer informatie, zie het ‘formulier voor 
verklaring op eer over de de-minimisregeling’ (doc) en deze website: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-
minimissteun   

• Bij het indienen van een project gaat de indiener er automatisch mee akkoord dat een personeelslid 
van Natuur en Bos of een persoon daartoe gemachtigd, zich op de grond in kwestie begeeft om te 
beoordelen of voldaan is aan de voorwaarden.   

  
1.2. Aan welke voorwaarden moet een everbuffer voldoen:  

• De everbuffer ligt tussen bos en maisakker.  
• Oppervlakte everbuffer (zie voorbeeldkaartje (pdf)) 

o Minimum breedte: 9 meter  
o Maximum breedte: 18 meter  
o Minimum lengte: de buffer moet over de volledige lengte van de contactlijn bos-akker 

aangebracht worden. Daarbij moet minstens 1 aaneengesloten stuk zijn met een vrij zicht 
van minimum van 50 meter.  

o De afstand tussen bos en akker moet op elke plaats minimum 9 meter bedragen.  
o De oppervlakte van de akker waarop de everbuffer wordt aangelegd, moet groter zijn dan 

0,25 hectare.  
o De oppervlakte van het bos waarlangs de everbuffer wordt aangelegd, moet groter zijn dan 

0,25 hectare.   
• De everbuffers mogen maximaal drie maanden per jaar kaal liggen. Ongeacht het soort vegetatie er 

op de buffer groeit, mag de begroeiing niet hoger worden dan 50 cm.  
• Op de everbuffers mogen geen herbiciden of pesticiden gebruikt worden omwille van de impact op 

de bosrand.   

https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/anb_113_-_200703_bieding_inkoopveiling_everbuffers_1_formulier.docx
mailto:sincere@vlaanderen.be
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/formulier_landbouw_de-minimis-regeling1.docx
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/formulier_landbouw_de-minimis-regeling1.docx
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-minimissteun
https://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/landbouwbeleid-eu/steunmelding/staatssteun/de-minimissteun
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/voorbeeldschets_everbuffer.pdf


• De percelen waarop de everbuffers worden aangelegd, moeten zich bevinden in één van de 
gemeenten in de onderstaande lijst. Deze lijst is opgesteld op basis van het aantal waarnemingen, 
schadegevallen en oogst.   

  
Postcode Gemeente Postcode Gemeente Postcode Gemeente 

1560 Hoeilaart 3090 Overijse 3660 Oudsbergen  

1910 Kampenhout 3150 Haacht 3665 As  

2250 Olen 3210 Lubbeek 3680 Maaseik  

2260 Westerlo 3290 Diest 3690 Zutendaal  

2300 Turnhout  3300 Tienen 3700 Tongeren 

2360 Oud-Turnhout 3320 Hoegaarden 3720 Kortessem 

2370 Arendonk  3360 Bierbeek 3730 Hoeselt  

2380 Ravels  3370 Boutersem 3740 Bilzen  

2400 Mol  3500 Hasselt  3770 Riemst  

2430 Laakdal 3520 Zonhoven  3790 Voeren  

2440 Geel  3530 Houthalen-

Helchteren 

3830 Wellen 

2450 Meerhout   3540 Herk-de-Stad 3840 Borgloon 

2460 Kasterlee  3545 Halen 3850 Nieuwerkerken 

2470 Retie  3550 Heusden-

Zolder 

3870 Heers 

2480 Dessel  3560 Lummen  3900 Pelt  

2490 Balen  3570 Alken 3920 Lommel  

3000 Leuven 3580 Beringen  3930 Hamont-Achel 

3020 Herent 3590 Diepenbeek  3940 Hechtel-Eksel 

3040 Huldenberg 3600 Genk  3945 Ham  

3050 Oud-Heverlee 3620 Lanaken  3950 Bocholt  

3060 Bertem 3630 Maasmechelen  3960 Bree  

3070 Kortenberg 3640 Kinrooi  3970 Leopoldsburg 

3080 Tervuren 3650 Dilsen-Stokkem 3980 Tessenderlo 

        3990 Peer 

 
  

• De everbuffers moeten voldoen aan bovenstaande voorwaarden tijdens de periode van 1/01/2021 
tot en met 31/12/2021.  

• Op de akker waar de everbuffers worden aangelegd, moet in 2021 mais worden geteeld. De 
gebruikelijke periodes voor inzaai en oogst van het gewas moeten worden gehanteerd, rekening 
houdende met eventuele omstandigheden (bijv. regen, noodzakelijke herinzaai door schade, 
enz.).    



  
  

1.3. Procedure   
  
15/07/2020: lancering oproep inkoopveiling  
15/07/2020 – 15/09/2020: indienen biedingen voor everbuffers   
15/09/2020– 30/09/2020: selectie van de biedingen en prijsbepaling  
30/09/2020 tot 31/10/2020: Natuur en Bos deelt de beslissing mee aan de indiener   
  
1.4. Contactgegevens   
  
Voor alle vragen kun je terecht bij sincere@vlaanderen.be .  
  
 

 
2. SELECTIE, BEOORDELING EN UITBETALING VAN DE SUBSIDIE   
  
2.1. Beoordelingscriteria, selectie en prijsbepaling  
  
Alle biedingen die voldoen aan de instapvoorwaarden en andere voorwaarden (zie hoofdstuk 1) 
worden toegelaten tot de veiling. Er worden geen andere kwaliteitscriteria in rekening genomen.   
  
De prijs is de doorslaggevende factor die bepaalt of een bieding uiteindelijk weerhouden wordt of niet. De 
prijsbepaling gebeurt volgens het principe van de eerst verworpen prijs. Alle biedingen worden 
gerangschikt op basis van de prijs per m² (eenheidsprijs) en de subsidies worden toegewezen, vertrekkend 
van de goedkoopste, tot het budget is uitgeput. Alle leveranciers krijgen een uniforme prijs die gelijk is 
aan het bod van de eerste afgewezen leverancier.   
  

• Als meerdere biedingen met dezelfde eenheidsprijs de eerst verworpen prijs kunnen zijn, dan 
worden deze biedingen zodanig gerangschikt dat de totale 
oppervlakteaan everbuffers gemaximaliseerd wordt. Wanneer verdere rangschikking nodig zou 
zijn, wordt het tijdsstip van indiening gehanteerd.   

• Als de ingediende biedingen niet toelaten om een eerste verworpen prijs te bepalen (dit wil 
zeggen dat de totale ingediende oppervlakte van alle biedingen zonder de bieding met de hoogste 
eenheidsprijs, vermenigvuldigd met de hoogste eenheidsprijs niet hoog genoeg is om het volledige 
beschikbare budget toe te kunnen wijzen), dan wordt het beschikbare budget met telkens 25% 
verminderd totdat een eerst verworpen prijs kan worden vastgesteld. Indien geen eerst verworpen 
prijs wordt verkregen bij vermindering met 75% van het initiële budget, dan wordt de procedure 
stopgezet.      

  
Natuur en Bos kan biedingen met onaanvaardbare prijzen weigeren mits motivatie en is niet verplicht 
om het beschikbare budget volledig toe te kennen.  
  
2.2. Uitbetaling van de vergoeding   
  
De vergoeding wordt uitbetaald op basis van een schuldvordering, die ingediend wordt door de 
begunstigde. Het bedrag van de vergoeding wordt in één enkele schijf betaald. De begunstigde dient de 
schuldvordering in bij Natuur en Bos samen met het in 3.1 vermelde rapport tussen 
1/01/2022 en 31/01/2022  
  
De in te dienen schuldvordering ontvang je samen met de bevestiging van de goedkeuring 
van je subsidie.   
  
3. VERPLICHTINGEN NA TOEKENNING   
  
3.1. Termijn van uitvoering en rapportering   
  
De actie moet worden uitgevoerd tussen 01/01/2021 en 31/12/2021.   

mailto:sincere@vlaanderen.be


  
Een beknopt rapport moet vóór 31/01/2022 per mail gestuurd worden naar sincere@vlaanderen.be Dit 
rapport omvat:  

• minstens 1 foto per maand van de gehele everbuffer, telkens vanuit hetzelfde gezichtspunt  
• een beschrijving van hoe de everbuffer werd beheerd  

• de oppervlakte van eventuele schade aan het gewas met vermelding van het dossier ID 
inwww.natuurenbos.be/meldpuntschade  

• een beschrijving van de jachtinspanning tijdens de projectperiode, inclusief de resultaten van die 
jachtinspanningen (bv. aantal dagen aangezeten, aantal evers geschoten, labelnummers van de 
geschoten dieren,…).  

  
3.2. Feedback   
  
De resultaten van het SINCERE-project en van deze inkoopveiling worden geëvalueerd met het oog op een 
eventuele herhaling of uitbreiding van het systeem. Feedback van de begunstigde is daarbij 
cruciaal. Daarom moeten begunstigden na afloop van het pilootproject een feedbackformulier invullen en 
moeten ze bereid zijn om in een interview vragen van de wetenschappelijke projectpartner te 
beantwoorden.   
   
4. Terugvordering van vergoeding  
  
De gemachtigde personeelsleden van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, en de door hen aangestelde 
personen kunnen ter plaatse een controle uitvoeren.   
  
De subsidie wordt teruggevorderd in de gevallen vermeld in artikel 13 van de wet van 16 mei 2003 tot 
vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en 
voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle 
door het Rekenhof.   
  
Indien dubbele subsidiëring of subsidiefraude wordt vastgesteld, kan Natuur en Bos de subsidie stopzetten 
en op eenvoudig verzoek de onterecht toegekende subsidie terugvorderen.   
 

 

mailto:sincere@vlaanderen.be

