
Vlaanderen
is natuur

Subsidies 
natuurbeheerplan

“Hoe hoger de 
natuurambitie,  
hoe hoger  
de subsidie.”

BEHEER INVESTERING FISCAAL AANKOOP OPMAAK  
BEHEERPLAN OPENSTELLING

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Zowel een particulier, vereniging als lokale overheid kunnen een natuurbeheerplan opmaken en hebben dus recht op 
financiële ondersteuning. Voor type 1 krijg je enkel subsidies voor openstelling. Vanaf type 2 natuurbeheerplan kan de 
natuurbeheerder  subsidie aanvragen voor het opmaken van een beheerplan.

Het beheer van natuur en bos regelt Vlaanderen via  
één soort natuurbeheerplan. Er zijn in totaal vier types 
natuurbeheerplannen (zie kompasnaald “Natuurbeheerplan”).  
Welk domein onder welk type valt, hangt af van de 
doelstellingen van de natuurbeheerder. Hoe hoger 
de doelstellingen (en dus het type), hoe gunstiger de 
subsidieregeling.

 Terugkerende subsidie     Eenmalige subsidie

Norm per ha

Norm per ha

Norm per ha

50%

80%
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SUBSIDIES

ANB GEEFT RICHTING

Nota! Het ANB werkt momenteel nog aan deze nieuwe visie omtrent het ‘beheerplan’ en de bijbehorende subsidies. 
Deze kompasnaald geeft het concept weer waar we naar toe willen in de toekomst. Tijdens deze overgangsfase 
blijven subsidies gekoppeld aan het bosbeheerplan van toepassing.

Tip! Vraag naar de algemene kompasnaald ‘Alles over 
Natura 2000’ om vertrouwd te geraken met de Europese 
natuurdoelen. Ontdek ook de kompasnaald ‘Natuurbeheerplan’. 

WIST JE DAT?
1 Aanvullend zijn nog er nog andere 

subsidiemogelijkheden binnen het Agentschap 
voor Natuur en Bos zoals projectoproepen 
bebossing, natuur in je buurt, investering 
subsidie natuur, maar ook bijvoorbeeld een 
bebossing of herbebossing subsidie. Meer info via  
https://www.natuurenbos.be/bossubsidies

Vragen?
AVES 
Agentschap voor Natuur en Bos 

Koning Albert II-laan 20 bus 8 
1000 Brussel 

T  02 553 81 02 

 
• Antwerpen: aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be

• Limburg: aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be

• Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be

• Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

• West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be

Uw contact bij ANB

 
WWW.NATUURENBOS.BE/BOSSUBSIDIES

Verantwoordelijke uitgever: Marleen Evenepoel,  
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
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SUBSIDIES

Nota! Het ANB werkt momenteel nog aan deze 
nieuwe visie omtrent het ‘beheerplan’ en de 
bijbehorende subsidies. Deze kompasnaald geeft 
het concept weer waar we naar toe willen in de 
toekomst. Tijdens deze overgangsfase blijven 
subsidies gekoppeld aan het bosbeheerplan van 
toepassing.

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader 
van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project



Twee soorten subsidies

EENMALIGE SUBSIDIESJAARLIJKS TERUGKERENDE SUBSIDIES

» dit om de sociale functie 
van het natuurdomein te 
stimuleren

» forfait van 40 euro per 
hectare om wegen en paden 
te onderhouden

» voor alle types natuurbe-
heerplannen

» om het duurzaam behoud van  
de biodiversiteit in het natuur- 
domein te verzekeren 

» de noden bepalen wat er  
gesubsidieerd kan worden

» enkel voor type 2 – 3 - 4

» stimuleert eigenaars om de 
ambitie hoger te leggen 

» type 2: natuurbeheerder vrij-
gesteld van erfbelasting  
(= successierechten)

» type 3: natuurbeheerder 
vrijgesteld van erfbelasting en 
schenkbelasting  
(= schenkingsrechten)

» type 4: fiscale voordelen van 
type 3 én vrijstelling van 
onroerende voorheffing

OPENSTELLING  
VOOR HET PUBLIEK

BEHEER  
VAN HET DOMEIN

FISCALE  
VOORDELEN

» dit om specifieke, eenmalige 
maatregelen te nemen om 
het natuurdomein te onder-
steunen

» type 2 krijgt 50% van de 
investering terugbetaald, 
type 3: 80% en type 4: 90%

» om het duurzaam behoud van  
de biodiversiteit in het natuur- 
domein te verzekeren 

» de noden bepalen wat er  
gesubsidieerd kan worden

» enkel voor type 2 – 3 - 4

» gericht op realisatie van 
doelen 

» enkel voor type 4

» met als doel een natuurreser-
vaat te maken van het terrein

EXTRA  
INVESTERINGEN

OPMAAK VAN HET 
NATUURPLAN

AANKOOP  
VAN EEN TERREIN

HOE VRAAG JE JAARLIJKS TERUGKERENDE SUBSIDIES AAN?
Jaarlijks terugkerende subsidies worden toegekend zodra 
het natuurbeheerplan is goedgekeurd door het Agentschap 
voor Natuur en Bos. De natuurbeheerder stuurt enkel een 
schuldvordering.

HOE LANG HEB JE RECHT OP SUBSIDIE?
Een natuurbeheerplan heeft een geldigheid van 24 jaar. Om de 
zes jaar volgt een evaluatie. Bij positief advies worden ook de  
subsidies automatisch verlengd.

HOE VRAAG JE EENMALIGE SUBSIDIES AAN?
Eenmalige subsidies vraagt de natuurbeheerder specifiek aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo is er voor de projectsubsidie 
Natuur jaarlijks een projectoproep.

©
 Y

ve
s 

Ad
am

s, 
Vi

ld
a


