
INKOOPVEILING BIOTOOPVERBETERING EN -HERSTEL IN BEBOSTE 
JACHTGEBIEDEN 
OPROEP VOOR NATUURLIJKE PERSONEN, PRIVAATRECHTELIJKE 
PERSONEN EN LOKALE BESTUREN  
 
INLEIDING  
 
Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur 
kan genieten, nu en in de toekomst. Samen met partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, 
elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.  
 
De focus van het Vlaamse natuurbeleid ligt voor een groot deel op het realiseren van de Europese 
natuurdoelen. Het is dan ook logisch dat het gros van de financiële steun naar projecten gaat die direct 
bijdragen aan de realisatie van die natuurdoelen. Met de inkoopveiling Biotoopverbetering en –herstel in 
beboste jachtgebieden wil Natuur en Bos ook andere projecten ondersteunen die een meerwaarde kunnen 
leveren aan een robuustere natuur in Vlaanderen, maar waarvoor op dit moment geen subsidies bestaan.  
 
Centraal in deze inkoopveiling is het belang van de jachtsector als een legitieme en waardevolle partner in 
het huidige natuurbeheer. Samen met de jagers en wildbeheereenheden werkt Vlaanderen al geruime tijd 
aan een doordacht en planmatig faunabeheer met het oog op een duurzaam gebruik van het wild en het 
voorkomen van schade. Daarnaast willen we ook de leefgebieden van jachtsoorten verbeteren en de 
biodiversiteit versterken, bijvoorbeeld door een grotere variatie aan te brengen in het landschap. Dat is 
meteen ook het streefdoel van deze inkoopveiling: maatregelen die de natuur veerkrachtiger maken en 
waar alle diersoorten baat bij hebben.  
 
Dit project maakt deel uit van het Europese project SINCERE1 waarbij aan de hand van praktijkvoorbeelden 
onderzoek wordt gevoerd naar innovatieve manieren om ecosysteemdiensten uit bossen te verkrijgen. De 
resultaten van dit pilootproject worden nauwgezet opgevolgd en samen met de partners wordt na afloop 
geëvalueerd of een herhaling of uitbreiding van het systeem nodig is.  
 
Inkoopveiling  
 
Met de Inkoopveiling Biotoopverbetering en -herstel test Natuur en Bos een alternatieve aanpak om de 
levering van ecosysteemdiensten uit bossen te vergoeden. Op deze manier willen we de beperkte 
beschikbare middelen op een zo efficiënt mogelijke manier inzetten. Een inkoopveiling is een veiling waarbij 
de rollen van koper en verkoper omgewisseld zijn. In dit geval organiseert de Vlaamse overheid een veiling 
om de “levering van diensten” in te kopen. Niet de verkoper, maar de inkoper gebruikt dus het instrument 
van een veiling. 
 
Er bestaan verschillende manieren om een inkoopveiling te organiseren. Voor de biotoopverbetering en –
herstel zal een discriminatieve inkoopveiling worden toegepast. Er wordt gewerkt met drie mogelijke 
inschrijvingsbedragen: € 5.000, € 10.000 en € 15.000. Als bieder kies je zelf voor welke prijscategorie je je 
inschrijft. De biedingen worden vervolgens geëvalueerd op basis van een aantal gewogen kwaliteitscriteria. 
Daarna worden de biedingen gerangschikt van hoog naar laag en worden de subsidies in die volgorde 
toegewezen tot het budget op is.  
 
1. INDIENING  
 
1.1. Ontvankelijkheid van de bieding  
 
1.1.1. Instapvoorwaarden  
 

                                                           
1 https://sincereforests.eu/  
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De bieding moet voldoen aan onderstaande instapvoorwaarden om ontvankelijk verklaard te kunnen 
worden en in aanmerking te kunnen komen voor betaling.  
 

• De bieding wordt ingediend door een natuurlijk persoon, een privaatrechtelijk persoon of een lokaal 
bestuur2, als eigenaar, beheerder of andere zakelijke rechthouder, of als gevolmachtigde namens 
de eigenaar, beheerder of zakelijke rechthouder. Indien de bieder niet de eigenaar is en er ook geen 
schriftelijke beheerovereenkomst is, wordt ook het schriftelijke akkoord (volmacht) van de 
eigenaar(s) toegevoegd.  

• Er moet een jachtplan zijn bij aanvang van het project. 

• De maatregelen voorzien in de bieding moeten betrekking hebben op percelen met bosvegetatie. 

• De bieding beschrijft de maatregelen en acties die de bieder bereid is te doen voor één van de 
vastgelegde bedragen: € 5.000, € 10.000 of € 15.000. Dezelfde acties en maatregelen mogen slechts 
ingediend worden voor één van deze bedragen. Het staat elke bieder vrij om meerdere inhoudelijk 
verschillende voorstellen in te dienen. 

• De bieding draagt bij tot het herstel of de verbetering van de milieucondities en/of de 
natuurwaarden in of nauw aansluitend op bossen: 

 Herstel of verbetering van de milieucondities: 
- Maatregelen die bijdragen tot het herstel van de natuurlijke 

waterhuishouding en de aanleg of het herstel van (bestaande) waterpartijen. 
Enkele voorbeelden: verwijderen van drainagesystemen, herstel van poelen, 
dempen van grachten, … 

- Maatregelen om overtollige nutriënten af te voeren 
 Herstel of verbetering van de natuurwaarden: 

- Actieve aanleg- of verbeteringsmaatregelen in functie van de wettelijk 
beschermde vegetaties en kleine landschapselementen die in bossen kunnen 
voorkomen, zoals bronnen, poelen, holle wegen, … 

- Verbeteringsmaatregelen voor de aanwezige bijzondere natuurwaarden die 
bijdragen tot een hoge natuurkwaliteit en biologische diversiteit.  

- Verbeteringsmaatregelen voor structuurdiversiteit. Hieronder vallen onder 
meer de structuurrijke en ruimtelijke overgangen tussen vegetaties, zoals 
mantel- en zoomvegetaties, open plekken in het bos en kleine 
landschapselementen die in bossen kunnen voorkomen. Hierbij worden 
inheemse soorten gebruikt. 

- Maatregelen voor de bestrijding van uitheemse plantensoorten, voor zover 
een redelijk resultaat kan gehaald worden, binnen de gebiedseigen 
ruimtelijke context en de tijdsspanne van het project. Mechanische 
bestrijding van invasieve uitheemse soorten geniet de voorkeur. 

- Maatregelen die de boomsoortensamenstelling verbeteren. Dit wil zeggen: 
inheemse bomen die standplaatsgeschikt zijn.  

- Maatregelen die de interne structuurvariatie in het bos verbeteren. Enkele 
voorbeelden: 

o Een onderetage van inheemse houtige gewassen opbouwen in een 
homogeen populierenbestand 

                                                           
2 Lokale besturen zijn: Vlaamse steden, gemeenten, provincies, OCMW’s, kerkfabrieken, polderbesturen en 
wateringen, of de daarmee gelijkgestelden zoals autonome gemeentebedrijven, intercommunales, en 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (zoals bedoeld binnen het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking; en waarvan een lijst beschikbaar is via http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-
Vlaanderen/intercomm/) 



o Zorgen voor boomdifferentiatie bij aanplantingen van nieuwe 
bestanden of bij omvorming van bestaande homogene uitheemse 
bestanden 

o Hanteren van ruimere plantverbanden  
- Eenmalige ingrepen die bijdragen tot het aanleggen, herstellen of verbeteren 

van een (wettelijk bepaald) natuurstreefbeeld. 

 
1.1.2. Aanvullende voorwaarden  
 

• De maatregelen moeten uitgevoerd worden tussen 01/05/2020 en 30/04/2021 en moeten in 
stand gehouden worden gedurende minstens 10 jaar. 
 

• Er moet een nieuw jachtplan zijn aangevraagd en goedgekeurd voor de periode vanaf 
01/07/2020. Dit wordt gecontroleerd op het moment van uitbetaling. Als er geen hernieuwd 
jachtplan bestaat, zal de subsidie teruggevorderd worden. 

• Deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere subsidies. Ontbrekende elementen uit de 
ingediende bieding die Natuur en Bos opvraagt aan de indiener van de bieding, levert de indiener 
aan binnen de 30 dagen, conform art.7 §1 van het BVR van 14/07/2017.  

• Voor projecten met omvangrijke grondwerken (vanaf 250 m³) gaat de indiener na of er een 
technisch verslag moet worden opgemaakt volgens de OVAM-grondverzetsregeling 
(https://www.ovam.be/bodem/verplichtingen/grondverzetsregeling/vakinformatie). Zo ja, moet 
via een erkend bodemsaneringsdeskundige minstens een voorstudie en de resultaten van de 
bemonstering als basis voor het technische verslag beschikbaar zijn om het project en de 
projectkosten te kunnen beoordelen.  

• Het project of de projectmaatregel kan niet bestaan uit het uitvoeren van wettelijke 
verplichtingen en mag niet in strijd zijn met bestaande wetgeving.  

• Eventuele beheerresten moeten op een duurzame en legale manier worden afgevoerd. 

• Schade door ingrepen moet beperkt worden. 

• De zorgplicht moet in acht genomen worden. 

• Voorstellen mogen niet strijdig zijn met de Vlaamse wetgeving  

• Vergunningsplichtige activiteiten worden enkel uitgevoerd (en gefinancierd) bij het bekomen van 
de relevante vergunningen. 

• Correcte, legale afspraken zijn gemaakt tussen de indiener en de eventuele eigenaars, pachters, 
wildbeheereenheden, …  

• Voorgestelde maatregelen zijn niet strijdig met een eventueel bestaand beheerplan. 

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

• De inbieder moet er zelf voor zorgen dat alle afspraken met de eigenaar of grondgebruiker juridisch 
sluitend zijn en moet de voorziene maatregelen uitvoeren. Bij afwezigheid van juridisch sluitende 
afspraken, kan beslist worden om de uitbetaalde som terug te vorderen. 

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

 
1.2. Dossiersamenstelling  
 
Indieners gebruiken het biedingsformulier voor het opmaken van hun bieding voor de inkoopveiling. De 
bieding omvat onder andere een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop het voorgestelde project 



zal worden uitgevoerd. De verschillende stappen en activiteiten die nodig zijn om de nagestreefde resultaten 
te bereiken worden geïdentificeerd, individueel toegelicht en de uitvoerder wordt aangegeven (bv. 
ingehuurde aannemer of eigen personeel). 
 
De bieding wordt ten laatste op 15 januari 2020 via e-mail ingediend bij Natuur en Bos op mailadres 
sincere@vlaanderen.be. 
  
  
1.3. Procedure  
 
12/11/2019: lancering oproep inkoopveiling  
12/11/2019 – 15/01/2020: indienen biedingen voor biotoopherstel 
15/01/2020– 21/04/2020: selectie van de biedingen  
21/04/2020 tot 30/04/2020: Natuur en Bos deelt de beslissing mee aan de indiener 
 
 
 
1.4. Contactgegevens  
 
Voor alle vragen kan je terecht bij sincere@vlaanderen.be  
 

2. SELECTIE, BEOORDELING EN UITBETALING  
 

2.1. Beoordelingscriteria en selectie 
 
De ontvankelijke biedingen worden per prijscategorie beoordeeld volgens onderstaande kwalitatieve 
beoordelingscriteria: 
 

- Impact van het project op de jacht en de betrokken jachtwildpopulaties (40%) 
- Impact van het project op zeldzame of beschermde soorten, habitats of kleine 

landschapselementen in bossen (20%) 
- Impact van het project op lokale ecologische problematieken (20%) 
- Landschapsecologische relaties van het projectgebied (20%) 

Enkel biedingen die een minimum van 70/100 punten behalen, worden geselecteerd. 

De biedingen worden op basis van deze kwalitatieve kwaliteitscriteria gerangschikt van hoog naar laag 
over de verschillende prijscategorieën heen. De subsidies worden in die volgorde toegewezen tot het 
budget op is. 

Natuur en Bos is niet verplicht het volledige budget toe te wijzen. 

 
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 twee schijven uitbetaald. De eerste schijf bedraagt 
40% van het totaalbedrag. De begunstigde dient de schuldvordering in bij Natuur en Bos binnen de twee 
maanden na de bevestiging van de goedkeuring van de subsidie. De tweede schijf met de resterende 60% 
wordt uitbetaald na uitvoering van het project en wanneer is aangetoond via een verslag en terreincontrole 
dat het project werd uitgevoerd volgens de afspraken.  
 
De schuldvordering voor de eerste schijf ontvangt de begunstigde samen met de bevestiging van de 
goedkeuring van de subsidie. De schuldvordering van de tweede schijf ontvangt de begunstigde van Natuur 
en Bos na het indienen van een aanvraag tot uitbetaling.  
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3. VERPLICHTINGEN NA TOEKENNING  
 
3.1. Termijn van uitvoering en rapportering  
 
De uitvoering van de verbeterings- of herstelmaatregelen start ten vroegste na de officiële aanvaarding van 
de bieding. De werken moeten ten laatste op 30 april 2021 afgerond zijn.  
 
De begunstigde stuurt een kort verslag met aanvraag tot uitbetaling op vóór 31/05/2021 met een 
omschrijving van de uitgevoerde werken, eventuele problemen of aanpassingen, en eventuele positieve 
resultaten. Bij de omschrijving van de werken wordt vertrokken van de omschrijving van het project bij het 
indienen van de aanvraag waarbij elk onderdeel wordt beschreven: 

• Wie heeft de werken uitgevoerd (eventueel met bewijsstukken) 
• Wanneer werden de werken uitgevoerd 
• Bewijsstukken van gebruikt plantsoen 

 
Het verslag wordt aangevuld met foto’s van de uitgevoerde werken. Het volledige rapport wordt verstuurd 
per e-mail naar sincere@vlaanderen.be. 
 
3.2. Communicatie 
 
Bij elke communicatie (website, publicatie, …) moet vermeld worden dat het project (mede)gesubsidieerd 
werd door het jachtfonds en het Horizon 2020-project SINCERE en moet het entiteitslogo van Natuur en 
Bos en het themalogo ‘Vlaanderen is natuur’ vermeld worden. Deze logo’s kunnen gedownload worden op 
https://www.natuurenbos.be/logos. . 
 
3.3. 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.  
 
Onterecht ontvangen subsidies, bv. voor niet-uitgevoerde werken, zullen op eenvoudig verzoek 
teruggevorderd worden. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.natuurenbos.be%2Flogos&data=02%7C01%7Calexander.therry%40vlaanderen.be%7C34f0134565a54a058dbf08d761d32254%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637085431745819781&sdata=s6jVolCcD1o0PyeaJ1C2blAsdi5jQS8hQ9p0NkpNARA%3D&reserved=0
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