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Context

De Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) heeft verschillende partnerschapsprojecten afgesloten met
privébedrijven. Deze verschillende partners bieden de bosbouwers financiële hulp voor de (her)aanplanting van bospercelen in België om te reageren op de gezondheids- en klimaatcrisissen en om het bos weerbaarder en meer gediversifieerd te maken.
Met deze bedragen wordt de verwezenlijking van verscheidene doelstellingen mogelijk gemaakt:
• ondersteuning van (her)bebossingsprojecten voor een zo groot mogelijke diversiteit
en weerbaarheid van het bestand;
• Informatie en opleiding voor een duurzaam bosbeheer;
• sensibilisering van het publiek voor het bos.

Principe
De eigenaar die een steunmaatregel bij de aanplanting geniet en de KBBM verbinden zich ertoe om dit lastenboek na
te leven. Het wordt ingevuld en ondertekend door de eigenaar of zijn gemachtigde beheerder. De aanplanting moet
voldoen aan de algemene en bijzondere voorwaarden die hierna worden vermeld. Bovendien verbindt de KBBM zich er
ook toe om het contract na te leven dat werd afgesloten met verscheidene privébedrijven die het project steunen (lijst
op de website1 van de KBBM).

Rangorde voor de financiering van de herbebossingen


Er zal voorrang worden gegeven aan de eigendommen die gecertificeerd zijn in het kader van het duurzaam beheer
(PEFC).



Om de noodzakelijke diversificatie van de bossen te ondersteunen en om te reageren op de gezondheids- en klimaatcrisissen, zal voorrang worden gegeven aan de projecten die minstens twee verschillende soorten omvatten.



De financiële steun zal worden toegekend volgens onderstaande rangorde:
1.

Herbebossing van percelen die hebben geleden onder een klimatologisch of biologisch risico dat heeft geleid tot
een vermindering van wat het vellen zou hebben opgebracht als het was gebeurd bij voldragen gezonde bomen.
Hieronder vallen de herbebossingen na kaalkap van door letterzetters aangetaste fijnsparren, vervroegde kap
van essen aangetast door essentaksterfte, omgewaaide bomen, brand, andere sanitaire schade die heeft geleid
tot de vervroegde houtkap of de waardevermindering van de bomen/het hout.

2.

Nieuwe bebossingen zoals de bebossing van landbouwgrond en de bebossing van een nieuw verworven bosbodem zonder houtkapinkomsten.

3.

Innoverende herbebossingen: verrijking van de natuurlijke verjonging door de techniek van het aanplanten van
cellen (Kloemp), aanplanting van nieuwe soorten en andere innovatieve projecten (raadpleeg ons hierover).

4.

Andere soorten van herbebossingsprojecten.

Algemene aanplantingsvoorwaarden


Er kan slechts één aanvraag worden ingediend per eigendomstitel en maximum één keer om de drie jaar.



De eigenaar moet lid zijn van de KBBM en in orde met zijn/haar bijdrage, en dit minstens gedurende 5 opeenvolgende
jaren en met aangifte van zijn/haar beboste oppervlakken.



De heraanplanting betreft een oppervlakte van minstens 50 are. Deze regel is niet van toepassing op de bomen in rij,
de populierenteelt en de agroforestry. In deze bijzondere gevallen, moet het project minstens 500 bomen omvatten
(aanplanting + eventuele verjonging) op de totale oppervlakte.



De aangeplante soorten moeten “sitegebonden” zijn (raadpleeg de “ecologische soortenfiche”2). De diversiteit bij de
keuze van de soorten zal worden aangemoedigd.

*vervolg op de laatste pagina
1.www.kbbm.be
2.www.fichierecologique.be

*vervolg van de eerste pagina



Indien de toestand van de site en de specifieke lokale context het toelaten, zou het project ten minste twee verschillende soorten moeten omvatten.



De heraanplanting van naaldbomen moet minstens 10% van de oppervlakte heraangeplant met loofbomen bevatten.



De aanleg van een kunstmatige drainage is niet toegelaten op het perceel dat de steun geniet.



Het plantgoed zal van betrouwbare herkomst zijn (raadpleeg de “Dictionnaire des provenances” (herkomstenthesaurus)3) en er zal een certificaat van herkomst worden afgeleverd door de boomkweker.



De plantdichtheid bedraagt minimum 600 planten/ha en maximum 2.500 planten/ha. In sommige specifieke gevallen (populierenteelt, bomen in rij, agroforestry...) zou een kleinere dichtheid kunnen worden toegestaan (raadpleeg
ons hierover).



De eigenaar verbindt zich ertoe om de eventuele plaatsing van een info-paneel te aanvaarden met daarop informatie
betreffende het bedrijf dat de aanplanting van de bomen sponsort. De locatie en het formaat van het paneel wordt
tussen de twee partijen overeengekomen (gemiddeld formaat: A3).



Op het moment van de aanplanting verbindt de eigenaar zich ertoe om de eventuele organisatie toe te laten van een
sensibiliseringsactie voor het publiek door de KBBM. De details moeten tussen de partijen worden overeengekomen.
Een afwijking van de algemene voorwaarden is mogelijk mits instemming van de twee partijen, maar moet verenigbaar
blijven met de doelstellingen van duurzaam beheer waartoe de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij zich heeft
verbonden (Milieubeleid en Voortgangsplan verbonden met de ISO 14.001 en PEFC-certificatie). Deze afwijking zal
beargumenteerd zijn.

Verbintenis van de KBBM


De KBBM verbindt zich ertoe om indien nodig het betrokken perceel te bezoeken in gezelschap van de eigenaar, en
blijft ter beschikking voor alle technische informatie.



Zij verbindt zich er eveneens toe om de organisatie en de informatie van het publiek op de eventuele bezoekdag ten
laste te nemen.

Verbintenis van de eigenaar
De eigenaar verbindt zich ertoe om de hierna volgende garanties na te leven en dit gedurende de vijf jaar die volgen op
de herbebossing:


De aanplanting moet aanslaan voor minstens 80% van de oorspronkelijke dichtheid.
Bijgevolg zal de eigenaar alles in het werk stellen om te zorgen voor een behoorlijke toekomst voor de aanplanting. Dit wil zeggen: vrijmaken, plaatsen van wildbescherming, snoeien en opsnoeien.

Als deze garantie niet nageleefd wordt, zal de eigenaar eraan verhelpen of zal hij 80% van de overgemaakte steun terugbetalen aan de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.
Tijdens de vijf jaren die volgen op de herbebossing zal de eigenaar de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij toegang
verschaffen tot het perceel voor een evaluatie van de goede ontwikkeling van de aanplanting.


Het eventuele informatiepaneel zal als een goede huisvader worden onderhouden.

Het bedrag
Behoudens uitzondering wordt de steun vastgesteld op 1€/boom (1,20€ als de eigendom PEFC-gecertificeerd is4), met
een maximum bedrag van 2000€ per aanvrager (2400€ indien PEFC). De aanwezigheid van een natuurlijke verjonging
op het te herbebossen perceel kan gedeeltelijk in rekening worden genomen als deze behouden blijft. De op het perceel
geplante of natuurlijk aanwezige struiken komen ook in aanmerking.
PEFC is een wereldwijd certificatiesysteem dat het duurzaam beheer van de bossen garandeert. Concreet zorgt PEFC voor het bevorderen van een bosbeheer dat zowel milieuvriendelijk is, als maatschappelijk nuttig en economisch leefbaar. Het PEFC-label aangebracht op
een goed verzekert de consument ervan dat het gekochte product afkomstig is van duurzaam
beheerde bossen.

Betalingswijze
De steun wordt in één keer gestort, na het einde van de werken en na het bezoek van een persoon gelast door de KBBM
om zich ervan te vergewissen dat de aanplanting aanslaat en wordt onderhouden.

3. http://environnement.wallonie.be/orvert/docs/Dictionnaire_prov_reco.pdf
4. Als u uw bos wil laten certificeren, neem dan contact op met Isaline de Wilde op 081 62 73 14 of via foret@pefc.be.

versie van 16 november 2020

Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij
Dit formulier kan ook online worden ingevuld:
www.srfb.be/nl/plant-een-boom/herbebossing

Ik ondergetekende :

Mevrouw

De heer

Formulier

Steunmaatregel bij de aanplanting
van bomen

Voornaam:
Naam:
Adres:
Stad:

Postcode:

Telefoon:
Fax:
Gsm:
e-mail:

Handelend in de hoedanigheid van:
eigenaar:
vertegenwoordiger van de onverdeeldheid:
vertegenwoordiger van een vennootschap:
mandataris (expert, coöperatie, ...)
ik ben lid van de FNEF
Andere, te preciseren:

Contactgegevens van de eigenaar/
vennootschap indien deze verschillend is:
Voornaam:

Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij

Naam:
Adres:
Stad:

Postcode:

Telefoon:
Fax :
GSM :
E-mail :

De eigendom is PEFC-gecertificeerd:
Ja

Neen

De eigenaar is lid van KBBM/NTF/LV:
Ja

Neen

Bankgegevens van de eigenaar:
Rekeningnummer: BE
Rekeninghouder:
Adres:

Informatie betreffende het (de) te herbebossen perce(e)l(en)
Totaal te (her)aanplanten oppervlak:

ha

Kadastrale gegevens van het of de percelen
(gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer):
Gemeente

afdeling

sectie

Nr. van het perceel

+ dank om een grondplan bij te voegen

Reden(en) voor het verzoek om financiële steun
sanitaire herbebossing
vervroegde kap van essen aangetast
door essentaksterfte
omgewaaide bomen, brand, andere sanitaire schade die heeft geleid tot de
vervroegde houtkap of de waardevermindering van de bomen/het hout
Kaalkap van door letterzetters aangetaste fijnsparren

Nieuwe bebossing
bebossing van landbouwgrond

(als bijlage toe te voegen: :
kopie van de toelating om te bebossen)

bebossing van een nieuw verworven bosbodem zonder houtkapinkomsten

Innoverende herbebossing
verrijking van de natuurlijke verjonging door de techniek van het aanplanten van cellen (Kloemp), aanplanting van nieuwe soorten...

Klassieke herbebossing na vellen van voldragen bomen
Andere :

Koninklijke Belgische
Bosbouwmaatschappij

Het aanplantingsproject* waarvoor de steun gevraagd wordt,
is als volgt:
*Behoudens indien dit voor de site grote problemen stelt, moet het project ten minste 2 soorten omvatten. Minstens 10% van
de oppervlakte moet worden ingenomen door een loofboomsoort. Dit aanplantingsproject is geen statisch gegeven. Het kan
worden gewijzigd en aangepast in samenspraak met de KBBM.

Soort

tussenafstand

Aantal planten

Beoogde herkomst

(facultatief)

x
x
x
x
x

Totaal
Zichtbaarheid van het perceel

Soort bebossing

Langs een autoweg

in een bosgebied

Langs een gemeenteweg

in landbouwgebied

In een eigendom toegankelijk voor het
publiek

in Natura 2000

Zichtbaar vanop een snelweg of een
rijksweg

agroforestry/bomen in rij

Datum of periode van de aanplanting:
Beoogde boomkweker:
Gelijkmatig aanplanten

Aanplanten van cellen

Natuurlijke verjonging aanwezig:
zo ja, gelieve te verduidelijken

Ja

Neen

(soorten, aantal ) :

Let op dat u de documenten niet vergeet toe te voegen in bijlage

Ik heb de algemene voorwaarden om aanspraak te kunnen
maken op de steunmaatregel voor de herbebossing (versie
16/11/2020) gelezen en ik aanvaard deze.
Gedaan te:
Handtekening
Formulier terug te sturen naar volgend adres:
KBBM
Bischoffsheimlaan 1-8, bus 3
1000 Brussel
Of per mail: reboisement@srfb-kbbm.be
(het versturen per e-mail telt als handtekening)

/

/ 20

Ten dienste van het bos en de bosbouwers

Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij

Bischoffsheim 1-8, bus 3
1000 Brussel

www.srfb.be
info@srfb-kbbm.be
02 223 07 66

