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Een boslandbouwsysteem, ook wel agroforestry genoemd, is het combineren op eenzelfde
landbouwperceel van een landbouwteelt met een aanplanting van bomen. Door deze teeltcombinatie
wordt houtopbrengst en een landbouwteelt als gelijkwaardig doel op een perceel beoogd. Door een
beredeneerde keuze van bomen en een goede voorbereiding van de aanplant kan een resultaat geboekt
worden dat hoger ligt dan de afzonderlijke teelten.
Boslandbouw zorgt zowel voor een ecologische als een economische meerwaarde, door onder meer het
aantrekken van natuurlijke vijanden voor plaagbeheersing, het vasthouden van nutriënten die na
bladval vrijkomen voor de volgende teelt, het verhogen van de organische stof in de bodem en het
beschermen van teelten tegen hevige wind. Tegenover de negatieve effecten die bomen veroorzaken,
zoals het beslag op de grond en een verminderde gewasopbrengst vlakbij de bomen door het
schaduweffect, staat een besparing op externe inputs en een hogere opbrengst die gerealiseerd wordt
bij het kappen van de bomen.

1 EENMALIGE SUBSIDIE NA AANPLANT: SUBSIDIEBEDRAG
 Maximaal 80% van de aanplantkosten (exclusief BTW) wordt gesubsidieerd.
 De volgende kosten komen in aanmerking:
> aankoopkosten voor de bomen;
> kosten voor de arbeid en het machinale werk voor het planten, verstevigen en beschermen van
de bomen;
> aankoopkosten voor verstevigings- en beschermingsmateriaal van de bomen. Let op: kosten voor
bodemverbeteraar of compost komen niet in aanmerking.
 De bovenstaande kosten komen enkel in aanmerking:
> als ze worden aangetoond met factuur en betalingsbewijs;
> als ze betrekking hebben op de bomen geplant in het najaar 2021 - voorjaar 2022;
> na de goedkeuring van de inschrijving door het Departement Landbouw en Visserij,
 Indien u zelf de plantwerkzaamheden uitvoert, wordt een forfaitair bedrag van 200 euro/ha
uitbetaald. In dit geval kunnen geen andere kosten voor arbeid en machinaal werk voor planten,
verstevigen en beschermen van de bomen worden betaald.
 Indien u onderhevig bent aan de wet op de overheidsopdrachten, moet u de nodige procedures
correct volgen. U moet de nodige bewijsstukken hiervan op vraag kunnen voorleggen. De
administratie controleert de gevolgde procedures.
 De minister kan het steunpercentage en het forfaitaire bedrag aanpassen afhankelijk van de
budgettaire noodzaak.

www.vlaanderen.be/landbouw

2 SUBSIDIEVOORWAARDEN
 Elk boslandbouwperceel:
> is gelegen in het Vlaamse gewest;
> is in eigendom of in eigen gebruik van de begunstigde (schriftelijke toestemming nodig van de
eigenaar);
> moet in de twee voorgaande verzamelaanvragen geregistreerd geweest zijn als landbouwperceel;
> heeft een oppervlakte van ten minste 0,5 ha;
> bevat:
 minimaal 30 bomen per hectare;
 maximaal 200 bomen per hectare;
 een homogene verspreiding van de bomen over het perceel.
Let op! Indien een perceel meer dan 100 bomen per hectare bevat, kunnen er geen
betalingsrechten worden op geactiveerd. Indien het over geïsoleerde fruitbomen gaat die geregeld
een oogst opleveren, geldt er geen maximale densiteit van bomen voor de activering van
betalingsrechten.
 Alle bomen zijn toegelaten behalve laagstamfruitbomen, halfstamfruitbomen, naaldbomen,
Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Valse acacia (Robinia pseudoacacia).
 De aangeplante bomen moeten ten minste 10 jaar behouden blijven, afgestorven bomen moeten
binnen twee jaar vervangen worden.
Let op! Bomen die in het kader van de aanplantsubsidie tot en met voorjaar 2014 (PDPO II) werden
aangeplant, moeten 15 jaar behouden blijven.
 Tussen de bomen moet een landbouwteelt toegepast worden die 10 jaar lang jaarlijks in de
verzamelaanvraag als hoofdteelt wordt aangegeven.
Let op! Bij boslandbouwpercelen in het kader van de aanplantsubsidie tot en met voorjaar 2014
(PDPO II), is dit 15 jaar.
 Erfbeplanting komt niet in aanmerking.
 Als u de subsidievoorwaarden niet naleeft, dan moet u de ontvangen subsidie terugbetalen.

3 SUBSIDIE AANVRAGEN VOOR AANPLANT NAJAAR 2021 –
VOORJAAR 2022 – AL GOEDGEKEURDE INSCHRIJVINGEN
Enkel landbouwers die op uiterlijk 17 september 2021 hebben ingeschreven (stap 1) voor de
aanplantsubsidie voor aanplant najaar 2021 – voorjaar 2022 en een goedkeuring van hun inschrijving
hebben ontvangen van het Departement Landbouw en Visserij kunnen hun betaling aanvragen in de
verzamelaanvraag 2022.
De effectieve betalingsaanvraag gebeurt via de verzamelaanvraag door het aangeven van de
bijkomende bestemming 'BLS' bij de percelen en het invullen van de werkelijke kosten exclusief BTW
waarvoor subsidie wordt aangevraagd in de betalingsaanvraag. De bijkomende bestemming BLS wordt
al zo veel mogelijk vooraf ingevuld op basis van de inschrijving. De facturen, betalingsbewijzen en het
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eigendomsbewijs of schriftelijke toestemming van de eigenaar moeten mee opgeladen worden op het eloket of ten laatste 30 juni 2022 bezorgd worden aan uw buitendienst.

4 SUBSIDIEAANVRAGEN VOOR AANPLANT NAJAAR 2022 –
VOORJAAR 2023
Het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO III) liep af eind 2020. Voor de inschrijvingen
voor de aanplantsubsidie BLS werd in een overgangsmaatregel voorzien voor inschrijvingen 2020 en
2021.
De start van het nieuwe GLB is voorzien op 1 januari 2023. Deze fiche wordt verder aangevuld van
zodra nieuwe regelgeving is goedgekeurd.

5 SUBSIDIE COMBINEREN MET ANDERE SUBSIDIES
De aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen is op eenzelfde perceel niet combineerbaar met:
 subsidie voor bebossing van landbouwgrond ‘BOS’ en ‘BOS3’.
Let op: als u ook hectaresteun voor de biologische productie aanvraagt op dezelfde percelen, zal die
worden uitbetaald voor de teeltgroep van de teelt tussen de bomen. Op deze percelen moet immers de
teelt tussen de bomen aangegeven worden als hoofdteelt.

6 SUBSIDIE COMBINEREN MET BETALINGSRECHTEN EN
VERGROENING
Percelen waarop een boslandbouwsysteem wordt aangeplant in het kader van deze aanplantsubsidie
zijn vanaf 2015 subsidiabel voor de betalingsrechten (directe inkomenssteun) als er maximaal 100 bomen
per hectare op staan. Deze maximumgrens is niet van toepassing op geïsoleerde fruitbomen die geregeld
een oogst opleveren. De gesubsidieerde boslandbouwpercelen kunnen in het kader van de vergroening
in rekening gebracht worden als ‘Ecologisch aandachtsgebied’, voor zover het boslandbouwsysteem op
bouwland ligt (niet op blijvend grasland). Dit geldt ook voor boslandbouwsystemen die werden
aangelegd met PDPO II-steun.

1.02.2022

Aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen – campagne 2022

pagina 3 van 4

7 COMMUNICATIEVERPLICHTINGEN
Het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) wordt gefinancierd door het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies.
Als u subsidies krijgt in het kader van PDPO III (waaronder de aanplantsubsidie boslandbouwsystemen)
moet u mogelijks een aantal communicatieverplichtingen naleven. De naleving van deze verplichtingen
wordt gecontroleerd bij het indienen van uw betalingsaanvraag en verder opgevolgd op het terrein.
Meer informatie vindt u op onze website: Communicatieverplichtingen begunstigden

8 MEER INFORMATIE
Op de website van het Departement Landbouw en Visserij (landbouwbeleid EU, gemeenschappelijk
landbouwbeleid (GLB)) vindt u onder 'Informatiefiches per onderwerp - 2022' per maatregel
informatiefiches met de meest recente informatie.
Richt u tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij voor bijkomende informatie.
Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere
beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.
Voor begeleiding bij het ontwerp van uw agroforestry project kunt u terecht op:
www.agroforestryvlaanderen.be en info@agroforestryvlaanderen.be.
Kunstmatige creatie van voordelen
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening,
randvoorwaarden,… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te verkrijgen’ conform
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot
correctieve acties.
Disclaimer
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.
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