21/11/2019

Bestek voor het planten van
bomen

KBBM
Aanvraagnr.: …………
Ontvangen op………...

Context
De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij heeft, in partnerschap met private bedrijven, diverse
projecten gestart. Deze partners verlenen een financiële steun aan de bosbouwers bij de (her)aanplanting van
bospercelen in België.
Met deze bedragen zullen verscheidene doelstellingen kunnen worden bereikt:
- Financieële tegemoetkoming bij aanplanting van bossen
- Informatie en bosbouwopleiding omtrent duurzaam bosbeheer
- Sensibilisering van het publiek voor duurzaam bosbeheer

Principe
De eigenaar die een financieel tegemoetkoming krijgt voor de aanplanting en de Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij verbinden zich ertoe om dit bestek na te leven. Het wordt aangevuld, indien nodig
aangepast en ondertekend door beide partijen. De aanplanting moet beantwoorden aan de onderstaande
algemene en bijzondere voorwaarden.
Daarnaast verbindt de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij zich ook tot het naleven van de
overeenkomst die werd gesloten met de private bedrijven die het project steunen (lijst op het website van de
KBBM).

Contractanten
•

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij vzw (KBBM)
Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3 in 1000 Brussel
Tel.: 02/223.07.66 - Fax: 02/223.01.45 – E-mail: reboisement@srfb-kbbm.be

en
•

Naam en voornaam: ........................................................................................................................... ……
Eigenaar en/of gevolmachtigde bosbeheerder van het perceel dat in het kader van dit project moet
worden (her)bebost en gelegen is in …………………………………….

Bedragen
Behoudens uitzonderingen wordt de financiële tegemoetkoming vastgelegd op 0.50 €/boom (0.60 €/boom
als het eigendom gecertificeerd is) met een maximum van 1000 € per aanvrager (1200 € als gecertificeerd).
De aanwezigheid van natuurlijke regeneratie op het perceel kan gedeeltelijk herkend worden als het
geconserveerd wordt. Struiken in het perceel (geplant of van natuur aanwezig) komen ook in aanmerking.

Stortingswijze
Het bedrag wordt in één keer gestort, na het einde van de werken en het bezoek van een persoon door het
KBBM aangesteld om goed herstel en onderhoud van de aanplanting te waarborgen.
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Algemene aanplantingsvoorwaarden
 Er kan slechts één aanvraag per persoon en per kalenderjaar worden ingediend.
 De eigenaar moet ten minste gedurende 5 jaren lid zijn van de KBBM en/of NTF en/of Landelijk Vlaanderen.
De beboste oppervlakte moet aangegeven worden.
 Gecertificeerde eigendommen zullen voorrang krijgen.
 De natuurlijke verjonging slaat op een minimale oppervlakte van 50 are. Deze regel geldt niet voor de
populieren teelt en agrobosbouw. In deze gevallen moet het project een minimum van 500 bomen (geplant
+ eventuele regeneratie) op het totale gebied omvatten.
 De geplante boomsoorten moeten aangepast zijn aan de omgeving. Verscheidenheid in de keuze van de
soorten zal bevorderd worden.
 De regeneratie van naaldbomen moet minimaal 10% van de geregenereerde oppervlakte van loofbomen
beslaan.
 Het aanleggen van een kunstmatig draineersysteem is niet toegestaan op het perceel dat steun geniet.
 De stekken zullen van aanbevolen herkomst zijn en er zal een herkomstcertificaat worden afgeleverd door
de boomkweker.
 De dichtheid van aanplanting bedraagt minimaal 600 stekken/ha en maximaal 2.500 stekken/ha, met
uitzondering van de populierenteelt en de agrobosbouw. Contacteer ons voor andere mogelijkheden.
 De eigenaar verbindt zich ertoe om in te stemmen met de eventuele plaatsing van een informatiebord, dat
verband houdt met het bedrijf die het planten van bomen steunt. Beide partijen komen de plaats en het
formaat van het bord overeen (gemiddeld formaat: A3).
 Tijdens de aanplanting verbindt de eigenaar zich ertoe om de eventuele organisatie van een
sensibiliseringsdag door de KBBM toe te staan. Details overeen te komen tussen de partijen.
Er kan van de algemene voorwaarden worden afgeweken, op voorwaarde dat beide partijen ermee instemmen.
De afwijking moet echter in overeenstemming zijn met de doelstellingen van duurzaam beheer die de Koninklijke
Belgische Bosbouwmaatschappij heeft vooropgesteld. Deze afwijking zal met argumenten gestaafd worden.

Verbintenis van de KBBM


De KBBM verbindt zich ertoe om samen met de eigenaar het te bebossen perceel vooraf te bezoeken, en blijft ter
beschikking voor alle technische inlichtingen.



Daarnaast verbindt zij zich ertoe om in te staan voor de organisatie en het informeren van het publiek tijdens de
eventuele bezoekdag.

Verbintenis van de eigenaar
De eigenaar verbindt zich ertoe om gedurende vijf jaar na de aanplanting de volgende verbintenissen na te komen:
 Het bijwerken van de aanplanting moet minimaal 80% van de oorspronkelijke dichtheid beslaan.
De eigenaar stelt dus alles in het werk om de goede toekomst van de aanplanting te garanderen: opruiming,
wildbescherming, kappen en snoeien... Bij niet-nalevering zorgt de eigenaar ofwel voor een oplossing, ofwel
stort hij 80% van de steun terug aan de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.
Gedurende vijf jaar na de aanplanting verleent de eigenaar de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
toegang tot het perceel voor een evaluatie van de goede ontwikkeling van de aanplanting.
 Hij zal het eventuele informatiebord onderhouden als een goede huisvader.
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Aanvraag van tegemoetkoming
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Voor en achternaam (contactpersoon): ………………………………………………………………………………………………………
Bedrijf, eigenaars: ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PC + Gemeente: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail (hoofdletters): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
GSM: ......................................................

Ligging eigendom (gemeente): ..............................................

Tel.: ........................................................

Geografische regio: ................................................................

Aanvrager is:  eigenaar –  beheerder –  andere: ………………………

LIGGING VAN HET PERCEEL (+ BIJGEVOEGDE NGI-kaart VAN DE EIGENDOM)
(Her)aan te planten oppervlakte: ……………………………………………………….

ZICHTBAARHEID VAN HET PERCEEL VOOR HET GROTE PUBLIEK

TYPE VAN AANPLANTING:



Langs een weg



Bosgebied



Langs een gemeenteweg



Landbouwgrond



In een eigendom die toegankelijk is voor het



Naaldbomen verwijderen en loofbomen

publiek

planten



Zichtbaar vanaf een auto- of rijksweg



Rand van waterloop in N2000



Agrobosbouw



Andere: …

Gecertificeerde eigendom: Ja (PEFC/FSC) - Nee
Lid KBBM/ NTF/ LV: Ja – Nee
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BESCHRIJVING VAN DE AANPLANTING WAAROP HET PROJECT BETREKKING HEEFT:
N.B. : Het project mag nog tussen de aanvraag en de aanplanting evolueren (keuze van de soorten en
herkomsten).
Soort

Tussenruimte

Aantal

Beoogde herkomst

x
x
x
x
x

Totaal
Datum of periode aanplanting : ……………………………………………………………………………………….……
Naam van de boomkwekerij : ………………………………………………………………………………………………………………
Naturaal regeneratie aanwezig : JA..-..NEE
Indien Ja, specificeren (soorten, hoevellheid) : ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

Bankgegevens van de begunstigde:
Nr.:

BE ……………………………………………

Rekeninghouder:

………………………………….…………………

Adres:

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

NB: Deze aanvraag garandeert in geen geval de ontvangst van de financiële tegemoetkoming.
Gedaan te …………….…………………...
Op ……/……../20……

Handtekening:
Gelieve een plattegrond van de betrokken percelen bij te voegen!
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