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Aanleiding 

Om bij (her)bebossing in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het plantgoed 

voldoen aan de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 

betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de 

handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal. Het BVR van 2 oktober 2015 betreffende 

het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing voorziet daarnaast de 

mogelijkheid dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ook plantgoed “van een andere 

herkomst kan vaststellen met de garantie dat het gaat om kwalitatief plantgoed” (cf. Art 

7.2). 

Vraag 

1. Op basis van welke criteria kan het Agentschap voor Natuur en Bos beoordelen of er de 

garantie is dat het om kwalitatief plantgoed gaat? 

2. Hoe moet het Agentschap voor Natuur en Bos deze criteria toepassen? 

3. Welke gegevens moeten de aanvragers aanleveren? 

Toelichting 

Conform het BVR van 3 oktober 2003 is (her)bebossing met niet gecertificeerd 

teeltmateriaal, dit is teeltmateriaal dat niet afkomstig is van erkend uitgangsmateriaal en 

waarvoor dus geen herkomstattest werd afgeleverd, niet toegelaten indien betreffend 

teeltmateriaal (i.c. plantsoen) in de handel werd gebracht. 

Boseigenaars/beheerders die voor (her)bebossing plantgoed zonder herkomstcertificaat 

gebruiken, zouden kunnen aanspraak maken op een subsidie indien zij dit plantgoed zelf 

hebben opgekweekt. De kwaliteit van het plantsoen moet wel gegarandeerd zijn. 

1 Criteria voor kwalitatief plantgoed en 

toepassing ervan 

De criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van het plantgoed en de toepassing ervan 

zijn vervat in een standaardprocedure die het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelde in 

samenwerking met Inverde. 

Deze procedure is vrij recent en werd voor het eerst door medewerkers van ANB gebruikt in 

het plantseizoen 2017-2018.  Na feedback van de gebruikers werd een definitief document 

(vormingsbrochure ANB) opgemaakt, met de titel “Keuren van bosplantsoen” 

(ANB/INVERDE, 2018). 

2 Aanleveren van gegevens 

Er bestaat momenteel geen officieel document dat de boseigenaar/beheerder kan aanleveren 

ter bevestiging van de eigen opkweek van het gebruikte plantgoed. 

Het toekennen van een subsidie is in dit geval gestoeld op vertrouwen. Desgewenst kan een 

verklaring op eer worden gevraagd. 
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