Projectoproep aankoop van
te bebossen gronden 2021

Met middelen uit het boscompensatiefonds
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1.Inleiding
De Vlaamse overheid lanceert opnieuw een projectoproep in 2021 en voorziet hiervoor voldoende
middelen uit het boscompensatiefonds voor aankoop van te bebossen gronden in het Vlaamse
Gewest waarvoor particulieren, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen1 als begunstigde in
aanmerking kunnen komen.
De lokale besturen verwijst Natuur en Bos door naar de nieuwe aankoopprojectsubsidie (met
aparte infobundel). Alle info over deze subsidie vind je op de webpagina:
https://www.natuurenbos.be/aankoop-bebossing-lokale besturen
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Ontbossing, vergund via een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning,
is onderhevig aan de boscompensatieplicht. De boscompensatie kan gebeuren in natura, door
aanleg van een compenserende bebossing, via het betalen van een bosbehoudsbijdrage in het
boscompensatiefonds, of een combinatie van beide. De Vlaamse overheid heeft als opdracht om
met de middelen uit dat fonds gronden aan te kopen en te bebossen, als compensatie van de
vergunde ontbossingen.
Met deze aankoopprojectsubsidie2 hoopt Natuur en Bos deze opdracht samen met
particulieren en privaatrechtelijke rechtspersonen snel en efficiënt waar te maken.
De subsidie kan enkel toegekend worden voor de aankoop van te bebossen gronden. De subsidie bedraagt
60 procent van het aankoopbedrag of 80 procent van het aankoopbedrag in de gebiedsaanduiding
‘bos’ en ‘reservaat en natuur’, inclusief alle aankoopkosten, met een plafond van 3,5 €/m2.
De aankoop komt slechts voor subsidie in aanmerking als er voldoende garanties zijn dat de aangekochte
gronden op korte termijn ook effectief bebost zullen worden. Dit moet duidelijk beschreven worden in de
projectbeschrijving, in het onderdeel 'visie over inrichting en gebruik' en het 'stappenplan' .
De Vlaamse overheid subsidieert enkel kwaliteitsvolle projecten subsidiëren en houdt zich het recht voor
het totaalbudget niet volledig te benutten als er onvoldoende kwaliteitsvolle projecten ingediend worden.
De Vlaamse overheid houdt zich het recht voor om bij gelijke rangschikking de projecten slechts voor een
gedeelte van de voorgestelde oppervlakte te subsidiëren.
1

Een gemeente, gemeentebedrijf, vereniging van gemeenten, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, intercommunaal centrum voor maatschappelijk welzijn, vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, provincie, provinciebedrijf, polder, watering, vereniging van polders en wateringen,
kerkfabriek en elke andere rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen onroerende goederen
beheert
2 Als onderdeel van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 over de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het
geïntegreerd natuurbeheer
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2.1.2 Eigendom
Voor deze projectoproep komt enkel de aankoop van te
bebossen terreinen in aanmerking waarvan de aanvrager
nog geen eigenaar of mede-eigenaar is. De koopakte mag
nog niet betekend zijn op het moment van de indiening
van de aanvraag.
Verpachte gronden komen maar in aanmerking voor
subsidie als de pachtopzeg tijdig kan gebeuren zodat er
effectief kan bebost worden binnen 5 jaar na de toekenning
van de subsidie.
De subsidies voor aankoop kunnen enkel op naam van de
aanvrager van de aankoopprojectsubsidie (toekomstige
eigenaar of gevolmachtigde) toegekend worden. Ook
mede-eigendom is mogelijk.

2.Indiening en selectie
Zorg er zeker voor dat je dossier sterk onderbouwd en
kwaliteitsvol uitgewerkt is.

2.1 Selectievoorwaarden voor het aanvaarden
van het dossier (administratief)
Je voorstel moet voldoen aan alle onderstaande
voorwaarden om in aanmerking te komen voor een
subsidie.
Je kan steeds advies inwinnen over de procedure en
voorwaarden bij Natuur en Bos (contactpersoon: zie punt
2.2.3).
Vraagt Natuur en Bos ontbrekende elementen uit je
ingediende projectsubsidieaanvraag op, dan vragen we dat
je die binnen de 30 dagen aanlevert.3
2.1.1 Voorwerp van het projectvoorstel
Het project bestaat uit de aankoop van nog niet eerder
beboste terreinen4 met het oog op bebossing, eventueel
gecombineerd met inrichtingswerken, over een minimum

aaneengesloten oppervlakte van 0,5 ha.5 Ook gronden
verworven via onteigening komen in aanmerking.
Gronden bestemd voor bebossing moeten gelegen zijn:
op percelen in gebieden aangewezen op de plannen van
aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen en die vallen
onder de categorie van gebiedsaanduiding ‘bos’, ‘overig
groen’ of ‘reservaat en natuur’.6
OF
op percelen in een speciale beschermingszone (SBZ) zoals
vermeld in artikel 2, 43°, van het decreet van 21 oktober
1997 over het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
voor zover de bebossing nodig is voor het realiseren
van de instandhoudingsdoelstellingen. Dit betekent dat
gronden gelegen in agrarisch gebied, recreatiegebied en
woongebied niet in aanmerking komen, tenzij gelegen in
een speciale beschermingszone.

2.1.3 Onverenigbaarheden
Het terrein mag niet gebruikt worden voor een bebossing
als compensatie van een ontbossing op basis van art.90
bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990, in de vorm van
een vermelding als perceel voor compenserende bebossing
op het boscompensatievoorstel bij een concrete aanvraag
tot bekomen van een stedenbouwkundige vergunning tot
ontbossing.
Bebossingsprojecten in ontginningsgebieden waarbij de
bebossing als voorwaarde is opgenomen in de geldende
milieuvergunning worden uitgesloten.
Terreinen die al bebost of herbebost moeten worden als
gevolg van een gerechtelijke beslissing of als gevolg van
een contractuele of eenzijdige verbintenis komen niet
in aanmerking. Bijvoorbeeld een project waarbij er een
formeel gemeentelijk engagement bestaat tot bebossing
binnen een landinrichtingsplan, waarbij het financiële
aandeel van de partners omschreven staat in het
financieringsplan van het landinrichtingsplan.
De subsidie kan gecumuleerd worden met subsidies
van andere overheden, maar de totale subsidie mag
niet meer bedragen dan 60 procent of 80 procent in de
gebiedsaanduiding ‘bos’ en ‘reservaat en natuur’, van het
aankoopbedrag, inclusief alle kosten.
Als het terrein reeds waardevolle natuurelementen bevat
(habitattypes, leefgebied van soorten van de vogel- of
habitatrichtlijn, hoge waarde volgens de Biologische
Waarderingskaart) die onverenigbaar zijn met de status
van bos, kan het project uitgesloten worden.
Als het project het realiseren van Europese natuurdoelen
hypothekeert, kan het project ook uitgesloten worden.
Het project mag niet in strijd zijn met geldende wetgeving.

3 Conform art.7 §1 van het BVR van 14/07/2017.
4 De grond is bij aanvraag geen bos, zoals vermeld in artikel3, §1 en §2 van het Bosdecreet van 13 juni 1990.
5 Enkel het effectief te bebossen gedeelte van het terrein, inclusief bospaden en open plekken in kader van natuurbehoud, worden meegerekend voor het bepalen van het subsidiebedrag. Wat betreft het aandeel open plekken wordt de kwantitatieve afweging zoals vermeld in de Handleiding Bosbeheerplannen, kapmachtigingen en andere machtigingen voor beheerwerken in bos gehanteerd:
- grootte open plekken <3ha
- bos tussen de open plekken minstens 100 meter breed en bij voorkeur 200 meter
- verhouding open plekken/totale bosoppervlakte <15%
Delen van het terrein die zullen gebruikt worden voor de aanleg van een parking of sportterrein, het bouwen van onthaalinfrastructuur of andere constructies komen niet in
aanmerking voor de subsidie.
6 Als het project is opgenomen in een voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan met princiepsakkoord tot herbestemming van de percelen naar de categorie van gebiedsaanduiding ‘bos’, ‘overig groen’, ‘reservaat of natuur’ is het project ook verenigbaar met de selectievoorwaarden voor de ontvankelijkheid van het dossier.

De grond die is aangekocht, mag niet in eigendom of
mede-eigendom zijn van een overheid, tenzij het gaat om
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een
intercommunaal centrum voor maatschappelijk welzijn,
een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, een polder, een watering of een vereniging van
polders en wateringen, een kerkfabriek, elke andere

rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare
eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen onroerende
goederen beheert.
Op de grond die wordt aangekocht, mag geen goedgekeurd
natuurbeheerplan van type twee, drie of vier van een andere
beheerder van toepassing zijn waarmee het gewenste
natuurstreefbeeld conform het managementplan Natura
2000 al wordt beoogd7.
Er kunnen geen subsidies verleend worden aan een
begunstigde waarvoor een bevel tot terugvordering
uitstaat als gevolg van een eerder besluit van de Europese
Commissie waarbij de steun conform de Europese regels
over staatssteun onrechtmatig en onverenigbaar met de
interne Europese markt is verklaard.
2.1.4 Samenstelling van het dossier
Alle elementen opgesomd in het aanvraagformulier
(bijlagen 1, 2 en 3) moeten in het projectvoorstel terug
te vinden zijn. Als één of meerdere elementen ontbreken,
wordt het dossier niet geaccepteerd.

2.2 Beoordelingscriteria
2.2.1 Ligging
We moedigen aanvragers aan om bij het inplannen van hun
aankoop contact op te nemen met andere actoren in het
buitengebied. Zo wordt samenwerking over bosuitbreiding
gestimuleerd. Dit wordt bekeken bij de beoordeling van
het project.
De Vlaamse overheid ziet af van het recht van voorkoop
voor die dossiers die binnen de projectoproep ‘aankoop
van gronden voor bebossing met middelen van het
boscompensatiefonds’ worden goedgekeurd.
Volgende projecten worden gestimuleerd, waarbij
bebossingen binnen de instandhoudingsdoelstellingen de
voorkeur genieten, de drie overige prioriteiten genieten
een gelijke voorkeur:
• Projecten gelegen in speciale
beschermingszones
(SBZ), die bijdragen tot de realisatie van de specifieke
instandhoudingsdoelen per Natura 2000-gebied. Hierbij
wordt verwezen naar de definitieve aanwijzingsbesluiten
in het kader van de instandhoudingsdoelen die werden
goedgekeurd op 23/04/2014 en gepubliceerd in het BS
van 15/10/2014. Alle info over Natura 2000 vind je op de
website: natura2000.vlaanderen.be
• Projecten die deel uitmaken van de realisatie van
stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van
lokale bosuitbreidingsinitiatieven
• Projecten die bijdragen tot de realisatie van meer
toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
• Projecten die door de gerealiseerde bosuitbreiding
bijdragen tot de bescherming van soorten via de door de
minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s:
zie natuurenbos.be/SBP

7 Vermeld in artikel 50septies van het decreet van 21 oktober 1997.
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2.2.2 Visie over inrichting en gebruik
Het projectvoorstel omvat een visie over de inrichting en
gebruik van het terrein.
In deze visie beschrijf je:
• of het project bijdraagt tot de realisatie van een
stadsrandbos, speelbos of een lokaal bosuitbreidingsinitiatief met ecologische (dat kan bijvoorbeeld
een bijdrage tot de realisatie van de specifieke
instandhoudingsdoelen per Natura 2000-gebied zijn)
en/of maatschappelijke/recreatieve en/of ruimtelijke
meerwaarde
• of het project bijdraagt tot de realisatie van meer
toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
• of het project bijdraagt tot de bescherming van
soorten via de door de minister vastgestelde
soortenbeschermingsprogramma’s
In de visie vermeld je ook hoe je bij de inrichting en
bebossing rekening zal houden met de integratie in het
landschap, het behoud of de versterking van de aanwezige
natuurwaarden en de recreatiebehoeften van de
omwonenden. Hierbij verwachten we een omschrijving van
de uitgangssituatie en de ruimtelijke context met minstens
zes verschillende, genummerde foto’s waarvan minstens
drie van de plaats waar de geplande bebossing zal worden
uitgevoerd en minstens drie van de te bebossen grond zelf
en de percelen naast de grond, en de beoogde resultaten.
De visie bevat duidelijke info over de aanpak van de
bebossing (welk type bos zal er aangelegd worden,
soortenkeuze) en inrichting.
De visie bevat ook informatie over het toekomstige beheer
en gebruik, verdere opvolging van beheer (wie is de huidige
en toekomstige verantwoordelijke voor het beheer) en de
opmaak van het beheerplan (zie ook 4.3).
Tot slot beschrijf je in de visie welke belanghebbenden
(bewoners, bosgroep, verenigingen, scholen, provincie,
gemeentes,…) betrokken zijn bij het project.
Het gevraagde stappenplan ondersteunt deze visie.
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Neem zeker een kijkje op de webpagina: natuurenbos.
be/bebossing met info over de nieuwe voorwaarden
voor de subsidie bebossing (apart aan te vragen), info
over inheemse soorten en aanbevolen herkomsten en de
wettelijke voorschriften en bepalingen rond bebossing.

Als het over projecten gaat die in speciale beschermingszones (SBZ) liggen of die bijdragen tot de realisatie
van de specifieke instandhoudingsdoelen, moet je bij
de bebossing rekening houden met de soortenkeuze
(bijvoorbeeld sleutelsoorten) voor het betreffende
habitattype. Voor meer info: zie 2.3.3.
Voorbeelden van een visie over inrichting en gebruik kan je
vinden op natuurenbos.be/projectsubsidies-aankoop.
2.2.3 Belang en communicatie
Over de resultaten van het project communiceer je, vóór
de bebossing, met minstens de omwonenden en
de
gemeente en (indien van toepassing) nabijgelegen scholen,
jeugdverenigingen en/of sectorcollega’s. Hierbij organiseer
je minimaal één terreinbezoek8. Daarnaast bezorg je
Natuur en Bos een tekst van één A4 voor de communicatie
via nieuwsbrief of website.
Sterke projecten hebben voldoende aandacht voor het
draagvlak van het project (overleg met betrokkenen – zoals
bosgroep, lokale verenigingen, buurtbewoners en scholen)
en bevatten uiteenlopende communicatie-initiatieven
(beplantingsmomenten, aankondiging via infokanalen,
terreinbezoek,…).
De kosten voor deze communicatie-inspanningen zijn niet
opgenomen in het projectvoorstel en worden gedragen
door de aanvrager. Bij de communicatie vermeld je
steeds dat het project werd gerealiseerd met middelen
van het boscompensatiefonds. Natuur en Bos zal ook
eigen initiatieven nemen rond de communicatie over deze
projecten.
Als je een bebossingssubsidie aanvraagt, gelden ook hier
bijkomende communicatieverplichtingen (natuurenbos.
be/bebossing).

2.3 Indiening

2.3.1 Dossiersamenstelling
Het aanvraagdossier bevat de volgende documenten:
1° het inschrijvingsformulier (bijlage 1)
2° een projectvoorstel (bijlage 2)
3° een financieringsplan (bijlage 3)
4° een goedkeuring van het projectvoorstel en
financieringsplan:
a) voor de lokale besturen door de bevoegde autoriteit
binnen het bestuurlijk niveau (gemeenteraad of
provincieraad), conform art.43, §2, 12° van het
Gemeentedecreet en art.43, 12° van het Provinciedecreet,
indien van toepassing. Een ‘gewoon’ afschrift van het
gemeenteraads- of provincieraadsbesluit volstaat (hoeft
niet een ‘voor eensluidend verklaard’ exemplaar te zijn).
b) voor de andere publiekrechtelijke rechtspersonen: door
het bevoegde orgaan.
De aanvraag (inclusief alle bijlagen) wordt uiterlijk tegen
30 april 2021 per e-mail ingediend bij Natuur en Bos op dit
mailadres: katrin.goyvaerts@vlaanderen.be.

2.3.3 Contactpersoon
Vragen over deze oproep? Katrin Goyvaerts helpt je graag
verder.
Katrin Goyvaerts
Natuur en Bos
T 02 553 81 06
E-mail: katrin.goyvaerts@vlaanderen.be
Vragen over de verenigbaarheid met Natura 2000doelstellingen? Daarvoor klop je aan bij de relatiebeheerders van Natuur en Bos:
relatiebeheer.anb@vlaanderen.be

Voor het verzenden van zware bestanden (tot 2 gigabyte)
kan je werken met Wetransfer.com. Dit is een gratis downen uploaddienst.
2.3.2 Procedure
• 31 januari 2021: lancering van de oproep
• 30 april 2021: uiterste datum voor het indienen van het
projectvoorstel
• 1 mei 2021 tot 1 augustus 2021: beoordeling van de
projecten (ontvankelijkheid van het dossier, beoordeling
door een jury)
• Van 1 augustus 2021 tot 1 oktober 2021: goedkeuring
van de selectie door de Inspecteur van Financiën en
beslissing door de minister.
Natuur en Bos deelt de beslissing mee aan de indieners
van de projectvoorstellen. De begunstigden vernemen ook
het maximale bedrag van de projectsubsidie.

Je dient je dossier in tegen uiterlijk 30 april 2021. De
resultaten maken we bekend in het najaar 2021.
Tip: Als je vragen hebt over je projectvoorstel, koppel die
dan ruim voor de deadline terug met Katrin Goyvaerts van
Natuur en Bos (contactgegevens: zie verder).
8 Het terreinbezoek gaat specifiek over de projectdoelstellingen voor het gebied en de
uit te voeren bebossing. De contactpersoon van Natuur en Bos nodig je
hiervoor tijdig uit.

Sterke projecten hebben
voldoende aandacht
voor het draagvlak van
het project
6
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beperkt de uitbetaling van de subsidie zich tot wat initieel
is goedgekeurd en vastgelegd.
Wanneer de werkelijke uitgaven lager zijn dan de
oorspronkelijke raming, kan de uit te betalen subsidie
worden herrekend op basis van de werkelijke uitgaven.
Voor eventuele inrichtingswerken en voor de bebossing
worden in het kader van deze projectoproep geen subsidies
toegekend. Voor inrichtingswerken kan een subsidie
gevraagd worden via Projectsubsidies Natuur: Natura2000.
vlaanderen.be/projectsubsidies-natuur.
Voor de bebossing (aanplanting) kan een subsidieaanvraag
ingediend worden. Voor meer info over deze subsidie kan
je voor gronden gelegen in HAG of in AG in een RUP terecht
op: natuurenbos.be/subsidieregeling-bebossing-2015
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Voor alle andere gronden geldt de nieuwe regeling voor de
subsidie bebossing, meer info hierover is terug te vinden
op: natuurenbos.be/bebossing
Dien je aanvraag voor de aanplantsubsidie tijdig in.

3.Toekenning en uitbetaling
van de subsidie
3.1 Rangschikking
Projecten die worden geselecteerd op basis van de
selectievoorwaarden in het vorige hoofdstuk (zie 2.1)
worden in een tweede fase voorgesteld aan een jury,
die samengesteld is uit vertegenwoordigers van Natuur
en Bos en externen met expertise in het thema.
De jury beoordeelt de projecten op basis van de
beoordelingscriteria (zie 2.2 Beoordelingscriteria).
De jury maakt een rangschikking op van te subsidiëren
projecten.

3.2 Berekening van de subsidie
Voor de aanvragers geldt:
Het bedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van
het geschatte aankoopbedrag voor de betreffende
percelen, vermeld door de aanvrager.

8

Voor de inrichting, de bebossing, sensibilisering/educatie
en het beheer zijn alle samenwerkingsverbanden met
derden mogelijk.
Het toekennen van een subsidie voor de aankoop in
het kader van deze projectoproep betekent niet dat er
automatisch subsidies toegekend worden voor inrichting
of voor bebossing binnen de hierboven vermelde
subsidieregelingen.

3.3 Toekenning van de subsidie
Op basis van het verslag van de jury en de door Natuur en
Bos berekende subsidie, beslist de minister welke projecten
een subsidie krijgen en voor welk bedrag. De indiener van
het project wordt hiervan op de hoogte gebracht.

3.4 Uitbetaling van de subsidie
De subsidie wordt in een keer uitbetaald op basis van
een schuldvordering die de begunstigde van de subsidie
indient. Een sjabloon standaard-schuldvordering vind je
op natuurenbos.be/projectsubsidies-aankoop.
Je kan de schuldvordering pas indienen nadat de koopakte
verleden werd. Het indienen moet gebeuren binnen de 6
maanden na het verlijden van de akte. Als bijlage bij de
schuldvordering voeg je een kopie van de akte. Als één of
meerdere vergunningen nodig zijn, bezorg je een afschrift
van de vergunning aan Natuur en Bos. Meer info over
vergunningen op natuurenbos.be/bebossing#Adviezen en
vergunningen.
Voeg ook zeker de info toe over de uitvoering van de
communicatie.
De subsidie kan gecumuleerd worden met subsidies
van andere overheden, maar de totale subsidie mag
niet meer bedragen dan 60 procent of 80 procent in de
gebiedsaanduiding `bos’ en `reservaat en natuur’ van het
aankoopbedrag, inclusief alle kosten. Bij uitbetaling moet
informatie over eventuele andere verkregen subsidies van
andere overheden toegevoegd worden.

Wanneer delen van de aan te kopen percelen niet in
aanmerking komen voor de subsidie wordt het bedrag
van de subsidie als volgt berekend:
Bedrag subsidie = (totale aankoopkosten/ totale
oppervlakte) x te subsidiëren oppervlakte x 60% of
80% indien grond gelegen in de gebiedsaanduiding
‘bos’ en ‘reservaat en natuur’, met plafond van 3,5
€/m2.
Illustratie van deze berekenwijze aan de hand van een
voorbeeld:
Perceel grond van 2 ha kost 120.000 euro of 6 euro/m2.
60% van de aankoopprijs = 72.000 euro.
Maar als deze subsidie hoger is dan 3,5 euro/m2, dan
wordt deze afgetopt tot 3,5€/m2. Dus in geval van dit
voorbeeld bedraagt de subsidie 70.000 euro.
Wanneer de werkelijke uitgaven voor de aankoop het
bedrag in het financieringsplan overstijgen,

9

4.3 Natuurbeheerplan –
toegankelijkheidsregeling
Na bebossing vallen de aangekochte terreinen onder de
toepassing van het Bosdecreet en het Natuurdecreet.
Binnen 3 jaar na de aankoopdatum van de te bebossen
grond dient de aanvrager een wijziging in bij Natuur en
Bos van het natuurbeheerplan van type 2, 3 of 4, met een
voorstel van toegankelijkheidsregeling, met het oog op de
uitbreiding van het natuurbeheerplan met de grond die is
aangekocht.
Of binnen 3 jaar na de aankoopdatum dient de aanvrager
een aanvraag in bij Natuur en Bos tot goedkeuring van
een natuurbeheerplan van type 2, 3 of 4, met een voorstel
van toegankelijkheidsregeling, als er bij de aanvraag van
de subsidie nog geen natuurbeheerplan was goedgekeurd.
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De beheerder kiest vrij welk type beheerplan hij/zij wil
opmaken, behalve in volgende situaties:
• Private terreinen, die geheel of gedeeltelijk liggen in het
VEN en/of in een SBZ: minimaal type twee.
• Alle openbare terreinen en natuurdomeinen: minimaal
type twee. Voor openbare terreinen met accent op
de sociale functie is het aanduiden van 25% van de
oppervlakte als natuurstreefbeeld niet altijd makkelijk
haalbaar. In onderling overleg kan een aanvaardbare
oplossing uitgewerkt worden.
• Natuurdomeinen verworven met het oog op de realisatie
van de Europese natuurdoelen: maximaal streven naar
type drie of vier.
• In SBZ, binnen de zoekzones (natura2000.vlaanderen.
be/zoekzones): bij zowel natuurdomeinen, openbare
terreinen als private terreinen, aangekocht met

4.Verplichtingen
na toekenning
De terreinen moeten effectief aangekocht zijn 3 jaar na de
toekenning van de subsidie, zo niet vervalt de toekenning
van de volledige subsidie.
De bebossing moet effectief gerealiseerd zijn, volgens
een plan dat Natuur en Bos heeft goedgekeurd, binnen
de 5 jaar na de toekenning van de subsidie. Zo niet kan
de subsidie volledig teruggevorderd worden, vermeerderd
met de wettelijke interesten, als de voorwaarden voor
toekenning van de subsidies niet nageleefd worden.
Uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de bebossing
bezorgt de begunstigde Natuur en Bos een verslag van de
uitvoering van de bebossing (via mail naar aves.cd.anb@
vlaanderen.be). Dit inhoudelijke eindverslag bevat minstens

10

4.4 Voorwaarden na bebossing
De compenserende bebossing moet als bos9 in stand
gehouden worden voor een periode van tenminste 25 jaar
na datum van aanplanting, behoudens het akkoord van
Natuur en Bos10.
Openbare onroerende goederen, die onder de toepassing
van het Bosdecreet vallen, in casu openbaar bos, kunnen
niet vervreemd worden zonder machtiging van de Vlaamse
regering (conform art. 90 van ditzelfde decreet).

4.5. Niet naleving van de voorwaarden en
terugvordering van de subsidie
Als de toekenningsvoorwaarden niet worden nageleefd,
wordt de subsidie11, de ontwikkeling en de uitvoering van
het geïntegreerd natuurbeheer (artikel 3) teruggevorderd.

9 Zoals bepaald in artikel 3 van het Bosdecreet.
10 Conform artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing
en ontheffing van het verbod op ontbossing
11 Overeenkomstig de bepalingen en de procedure vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering
van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning

een weergave van de beoogde en bereikte resultaten van
het project, een beknopte beschrijving van de activiteiten
in het kader van het project en indien toepasselijk de
gegevens over andere verkregen subsidies.
Voor de opmaak van het inhoudelijke eindverslag gebruik
je het sjabloon dat je terugvindt op de website van Natuur
en Bos.

4.2 Communicatie
De indiener van het project verbindt er zich toe de
communicatie – zoals opgesteld door de indiener – na
goedkeuring van het project, uit te voeren. De kosten die
gepaard gaan met het uitvoeren van deze communicatie,
worden niet gesubsidieerd. Natuur en Bos zal ook zelf
communiceren over deze projecten, in samenspraak met
de indiener van het project.

© Provincie West-Vlaanderen

4.1 Termijn van uitvoering –
verslag van de uitvoering

subsidies in uitvoering van het Natuurdecreet, moet de
beheerder maximaal streven naar type drie of vier.
Zie ook:
natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/
natuurbeheerplan/het-nieuwe-natuurbeheerplangeldig-van-28102017-0
Wanneer de aanvrager na ingebrekestelling door Natuur en
Bos binnen de gestelde termijn geen ontwerpbeheerplan
en toegankelijkheidsregeling heeft ingediend, kan de
subsidie volledig worden teruggevorderd.
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