Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor
boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007 - 2013
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), laatst gewijzigd bij verordening (EG) nr. 473/2009
van de Raad van 25 mei 2009 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en van verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende
de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
Gelet op het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame
landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame
landbouw, artikel 5 en 7;
Gelet op de goedkeuring van de wijziging van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling, periode 2007-2013, door de Europese Commissie bij
beschikking C(2009) 10181 van 11 december 2009;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op
30 maart 2011;
Gelet op advies xx.xxx/x van de Raad van State, gegeven op xx xxxxxx 2011, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Hoofdstuk 1. Definities
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° Agentschap: het Agentschap voor Landbouw en Visserij;
2° boslandbouwperceel: een perceel landbouwgrond als vermeld in artikel 2, 12°, van
het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke
identificatie van landbouwer, exploitatie en landbouwgrond in het kader van het
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meststoffenbeleid en het landbouwbeleid, waarop een boslandbouwsysteem wordt
toegepast;
3° boslandbouwsysteem: een systeem voor grondgebruik waarbij de teelt van bomen
wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond;
4° landbouwer: de landbouwer, vermeld in artikel 2, 7°, van het decreet van 22
december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van
landbouwer, exploitatie en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en
van het landbouwbeleid;
5° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij;
6° verzamelaanvraag: de verzamelaanvraag, vermeld in artikel 1, 4°, van het besluit
van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van
een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond
in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.
Hoofdstuk 2. Subsidie voor boslandbouwsystemen
Art. 2. Afhankelijk van de kredieten op de begroting van het Vlaamse Gewest die
daartoe goedgekeurd zijn, kan de minister een subsidie toekennen aan landbouwers
die zich ertoe verbinden een boslandbouwsysteem op te starten op percelen in het
Vlaamse Gewest.
De minister bepaalt jaarlijks het budget dat voor die maatregel beschikbaar is.
Hoofdstuk 3. Subsidiabele kosten
Art. 3. §1. De landbouwer kan een subsidie ontvangen van ten hoogste 70% van de
subsidiabele kosten voor het planten van de bomen.
De volgende kosten voor het planten van de bomen komen in aanmerking voor
subsidie:
1° aankoopkosten voor de bomen;
2° kosten voor de arbeid en het machinale werk voor het planten van de bomen;
3° kosten voor versteviging en bescherming van de bomen.
De kosten, vermeld in het tweede lid, komen alleen in aanmerking als ze aan de
volgende twee voorwaarden voldoen:
1° ze worden aangetoond met factuur en betaalbewijs;
2° ze hebben betrekking op het planten van bomen, uitgevoerd vanaf de
inwerkingtreding van dit besluit.
§2. Als de kosten voor het planten van de bomen, vermeld in paragraaf 1, hoger zijn
dan wat hiervoor redelijk is, kan het Agentschap bijkomend onderzoek verrichten en de
subsidie in voorkomend geval verminderen.
§3. De volgende bomen komen niet in aanmerking voor subsidie:
1° laagstamfruitbomen en halfstamfruitbomen;
2° naaldbomen;
./.
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3° Amerikaanse vogelkers of andere invasieve soorten, die door de minister kunnen
worden aangeduid.
Hoofdstuk 4. Subsidievoorwaarden
Art. 4. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het boslandbouwperceel aan
al de volgende voorwaarden voldoen:
1° eigendom zijn van de landbouwer of in pacht zijn door de landbouwer;
2° in gebruik zijn door de landbouwer op de uiterste indieningsdatum van de
verzamelaanvraag;
3° in het jaar van de steunaanvraag en in het jaar dat aan het jaar van de
steunaanvraag voorafgaat, in landbouwgebruik geweest zijn;
4° minimaal 30 bomen en maximaal 200 bomen per hectare tellen;
5° ten minste een oppervlakte van 0,5 hectare hebben;
6° uit ten minste drie bomenrijen bestaan.
De subsidie wordt alleen toegekend als de boslandbouwpercelen die het voorwerp van
de aanvraag uitmaken een totale oppervlakte van ten minste 0,5 hectare hebben.
De subsidie is pas definitief verworven als gedurende 15 opeenvolgende jaren na het
planten van de bomen aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
1° de bomen blijven behouden op het boslandbouwperceel en afgestorven bomen
worden binnen twee jaar vervangen;
2° er wordt een landbouwteelt toegepast tussen de bomen die jaarlijks in de
verzamelaanvraag als hoofdteelt wordt aangegeven.
Hoofdstuk 5. De aanvraagprocedure
Art. 5. Om een subsidie te kunnen ontvangen, dient de landbouwer een steunaanvraag
in bij het Agentschap uiterlijk op 1 september van het jaar dat aan de betalingsaanvraag
voorafgaat.
De steunaanvraag bevat ten minste de volgende elementen:
1° de percelen waarop het boslandbouwsysteem zal worden aangelegd;
2° voor elk perceel het eigendomsbewijs of in geval van pacht de toestemming van
de eigenaar om de bomen aan te planten;
3° de boomsoorten en het aantal bomen per soort die aangeplant zullen worden;
4° een gedetailleerde raming van de kosten voor het planten van de bomen.
Het Agentschap beoordeelt de steunaanvraag en meldt aan de landbouwer uiterlijk op
15 oktober van het jaar van de steunaanvraag het minimale subsidiepercentage voor
het boslandbouwsysteem waarvoor hij de steunaanvraag indient.
De landbouwer dient zijn betalingsaanvraag in aan de hand van de eerstvolgende
verzamelaanvraag na het planten.
De landbouwer dient de originele facturen en betalingsbewijzen in voor 30 juni van het
jaar dat op de steunaanvraag volgt.
De subsidie kan niet gecombineerd worden met de volgende subsidies:
./.
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1° de subsidie voor het bebossen van landbouwgronden met toepassing van het
besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende de subsidiëring
van de bebossing van landbouwgronden ter uitvoering van Verordening (EG) nr.
1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO);
2° de subsidie voor hoogstamboomgaarden met toepassing van het besluit van de
Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de
uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling.
Hoofdstuk 6. Bepaling van het subsidiepercentage
Art. 6. §1. Het Agentschap berekent het subsidiepercentage dat van toepassing is op
alle steunaanvragen, op basis van de ontvangen steunaanvragen en het budget voor
de maatregel dat voor dat jaar beschikbaar is.
§2. Het subsidiepercentage is de procentuele verhouding tussen het beschikbare
budget en het totaal van de kosten van de steunaanvragen, met een maximum van
70%.
§3.
Als het areaal gesubsidieerde boslandbouwpercelen hoger is dan 250 ha, wordt
het subsidiepercentage als volgt bepaald:
1° als het beschikbare budget toereikend is, bedraagt het subsidiepercentage 70%;
2° als het beschikbare budget toereikend is en de steunaanvraag heeft voor minstens
de helft van het aantal bomen betrekking op een van de boomsoorten, vermeld in de
bijlage, dan bedraagt het subsidiepercentage 50%;
3° als het beschikbare budget ontoereikend is, wordt het subsidiepercentage
vermenigvuldigd met een correctiecoëfficiënt, die berekend wordt volgens de volgende
formule:
x = y / ( 0,7.a + 0,5.b )
waarbij:
a) a= totaal van de kosten van de steunaanvragen die voor minder dan de helft
van het aantal bomen betrekking hebben op een van de boomsoorten
vermeld in de bijlage;
b) b= totaal van de kosten van de steunaanvragen die voor minstens de helft
van het aantal bomen betrekking hebben op een van de boomsoorten
vermeld in de bijlage;
c) x = correctiecoëfficiënt
d) y = het beschikbare budget

./.
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Als de werkelijke kosten voor het planten van de bomen hoger zijn dan de geraamde
kosten, vermeld in de ingediende steunaanvraag, wordt het minimale
subsidiepercentage maar voor de geraamde kosten van de steunaanvraag
gegarandeerd.
Hoofdstuk 7. Controles en sancties
Art. 7. Het Agentschap organiseert de administratieve controles en de controles ter
plaatse op de naleving van de subsidievoorwaarden. De begunstigde moet alle
documenten en inlichtingen verstrekken die noodzakelijk zijn voor die controles.
Hoofdstuk 8. Slotbepalingen
Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, ………………,
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

Kris PEETERS
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Bijlage Lijst van snelgroeiende boomsoorten
Wetenschappelijke benaming
Alnus glutinosa
Populus spp
Salix spp

Nederlandse benaming
Zwarte Els
Populier
Wilg

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van
…………………………..betreffende
het
verlenen
van
subsidies
voor
boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007 - 2013.
Brussel, …………………..,

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,

Kris PEETERS

