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Landbouwers, particulieren en openbare besturen die landbouwgrond in eigendom of in pacht hebben
kunnen subsidies ontvangen voor het bebossen van landbouwgrond. Deze regeling kadert binnen de
doelstellingen van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) en een duurzame
bosontwikkeling.
Minimale oppervlakte: volgens contract (minimum 0,5 ha).
Teelt: gewascodes 8910, 8911, 8912 en 8915 uit tabel ’Gewascodes’.
Betalingsrechten: kunnen enkel geactiveerd worden door de landbouwer die ‘BOS’ of ‘BOS3’ aanvraagt.
Bemestingsrechten: worden niet toegekend voor bebossing.
Gebruiksperiode: eigen gebruik van de percelen van 1 januari tot 31 december.
Subsidiebedrag: afhankelijk van soort subsidie en boomsoort.

1 SOORTEN SUBSIDIE BEBOSSING
Nieuwe contracten voor aanplantingen kunnen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
aangevraagd worden onder de nieuwe voorwaarden van PDPO III.

1.1

PDPO III

 Aanplantingsubsidie:
> Basissubsidie van 3.500 euro/ha;
> Extra tegemoetkoming voor gebruik van aanbevolen herkomst [aandeel van het plantgoed van
aanbevolen herkomst x (het aantal hectare x 250 euro/ha)] en kosten voor het voorzien van
wildbescherming (collectieve wildbescherming: 350 euro/100 m raster; individuele
wildbescherming: 0,65 euro per apart beschermingsstuk);
> Aan te vragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
 Onderhoudssubsidie:
> Jaarlijkse subsidie gedurende eerste 12 jaar na aanplant;
> De begunstigde is actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) (zie fiche ‘GLB actieve landbouwer’ op de webpagina ‘Actieve landbouwer’) en de beplante
grond is opgenomen in de laatste verzamelaanvraag;
> Na uitvoering van de aanplant zoals voorzien in de goedgekeurde aanvraag voor de
aanplantsubsidie;
> Bedrag:
 eerste vijf jaren: 185 euro/ha;
 daaropvolgende jaren: 75 euro/ha;
> Aan te vragen via de verzamelaanvraag.

www.vlaanderen.be/landbouw

 Inkomenscompensatie:
> Jaarlijkse subsidie gedurende de eerste 12 jaar na aanplant;
> De begunstigde is actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) (zie fiche’ Identificatie als landbouwer –‘Actieve landbouwer’ op de webpagina ‘Actieve
landbouwer’) en de beplante grond is opgenomen in de laatste verzamelaanvraag;
> Na uitvoering van de aanplant zoals voorzien in de goedgekeurde aanvraag voor de
aanplantsubsidie;
> Bedrag van de subsidie: 800 euro/ha/jaar;
> Het bedrag van de subsidie wordt in voorkomend geval verlaagd met de bedragen voor
inkomenscompensatie die via andere kanalen verkregen worden voor de beboste oppervlakte;
> Aan te vragen via de verzamelaanvraag.

1.2 PDPO II (DOSSIERS GOEDGEKEURD DOOR ANB TOT EIND 2014)
 Onderhoudssubsidie:
> Jaarlijkse subsidie gedurende eerste 5 jaar na aanplant;
> Enkel voor privaatrechtelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon;
> Ná goedgekeurde controle aanplant door het ANB;
> Bedrag afhankelijk van boomsoort:
 inheemse loofhoutsoorten: 350 euro/ha;
 populieren: 220 euro/ha;
 naaldbomen: 175 euro/ha.
> Aan te vragen via de verzamelaanvraag.
 Inkomenscompensatie (zie onderstaande tabel):
> Jaarlijkse subsidie gedurende 5 of 15 jaar (afhankelijk van boomsoort);
> Enkel voor privaatrechtelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon;
> Ná goedgekeurde controle aanplant door het ANB;
> Bedrag afhankelijk van statuut aanvrager (landbouwer/niet-landbouwer) en boomsoort
(economisch/ecologisch);
> ‘Landbouwer’ volgens de definitie die geldt op het moment waarop het contract wordt afgesloten;
> Walnoot, witte abeel en cultuurpopulier (met of zonder onderetage) worden beschouwd als
‘economisch’. Alle andere boomsoorten die in aanmerking komen voor bebossing van
landbouwgrond als ‘ecologisch’;
> Aan te vragen via de verzamelaanvraag.
Tabel: Inkomenscompensatie voor bebossing.
Begunstigde

Boomsoort

Bedrag (euro/ha/jaar)

Duur (jaren)

Landbouwer

Ecologisch

665

15

Landbouwer

Economisch

375

5

Niet-landbouwer

Ecologisch

150

15

Niet-landbouwer

Economisch

150

5
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2 SPECIFIEKE VOORWAARDEN ONDERHOUDSSUBSIDIE EN
INKOMENSCOMPENSATIE
 Alle voorwaarden respecteren uit de overeenkomst die met het ANB werd gesloten.
 Als u inkomenscompensatie als landbouwer aanvraagt, moet u volgende documenten aan de
verzamelaanvraag toevoegen:
> attest van aansluiting bij de sociale kas voor zelfstandigen;
> kopie van laatste aanslagbiljet belastingen (of aangifte indien niet beschikbaar);
> in geval van een rechtspersoon, de meest recente statuten en het aandelenregister als die
gewijzigd zijn sinds de vorige aangifte.

3 SUBSIDIE AANVRAGEN
 U kunt contact opnemen met het ANB, waar u alle informatie m.b.t. de voorwaarden en de te volgen
stappen kunt verkrijgen. Zie tabel ‘Contactadressen van Departement Landbouw en Visserij en
andere beheersdiensten’ voor de contactgegevens. U vindt deze tabel terug op de webpagina
‘Tabellen’.
 De onderhoudssubsidie en inkomenscompensatie moeten via de verzamelaanvraag aangevraagd
worden door het invullen van de bijkomende bestemming ‘BOS’ voor dossiers afgesloten onder PDPO
II (dossiers goedgekeurd tot eind 2014) en ‘BOS3’ voor dossiers afgesloten onder PDPO III. Deze
bijkomende bestemming werd zoveel mogelijk vooraf ingevuld.
 De begunstigde vraagt deze subsidie jaarlijks aan.
De verzamelaanvraag dient enkel als betalingsaanvraag voor dossiers voor bebossing goedgekeurd na
1 januari 2008.

4 SUBSIDIE COMBINEREN MET ANDERE SUBSIDIES
Let op: ‘BOS’ of ‘BOS3’ is op eenzelfde perceel NIET combineerbaar met andere agromilieumaatregelen en
ook niet met de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen ‘BLS’.

5 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.
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Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en
Visserij. Alle contactgegevens vindt u in de tabel ‘Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en
andere beheerdiensten’ op de webpagina ‘Tabellen’.
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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