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BOOST · Oost-Vlaams Fonds voor bosuitbreiding 
 

 
 

TOELAGEREGLEMENT 
 
 
1. Wie is het Oost-Vlaams Fonds voor Bosuitbreiding (BOOST)? 

 
Het Oost-Vlaams Fonds voor Bosuitbreiding, BOOST genoemd, is een samenwerkingsverband tussen 
de drie Oost-Vlaamse bosgroepen – Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender vzw (BVAD), Bosgroep 
Midden Oost-Vlaanderen vzw (BMOV), Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord vzw (BON) – 
vertegenwoordigd door BON. 
De spelregels van BOOST worden vastgelegd door deze drie partners. De partners van de 
samenwerkingsovereenkomst zullen op zoek gaan naar middelen om BOOST mee te financieren. Dit 
kunnen zowel interne middelen zijn als budgetten bij externe partijen. Deze laatste worden de 
financierende partners/sponsors van BOOST genoemd. 
 
 
2. Doel van BOOST 

 
Het doel van BOOST is bebossing van private gronden te realiseren op beleidsmatig gedragen locaties.  
Om deze doelstelling te bereiken zal BOOST een toelage toekennen aan bosuitbreidingsprojecten. 
Deze toelage moet een redelijke vergoeding vormen voor grondwaardeverlies bij bebossing. 
 
 
3. Wie kan projecten indienen? 

 
De toelage van BOOST zal toegekend worden via een jaarlijkse projectoproep.  
Private personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die hun grond gaan bebossen kunnen projecten 
indienen. Deze worden in dit toelagereglement de ‘projectindiener’ genoemd.  
 
 
4. Welke projecten komen in aanmerking?  

 
De projectindiener moet voldoen aan de instapvoorwaarden op het moment van indiening van het 
project.  
 
Instapvoorwaarden: 

 De projectindiener is eigenaar van de grond 
 Bosuitbreidingsprojecten op grondgebied van Oost-Vlaanderen. 
 Geen boscompensatie noch herbebossing. De ingediende projecten moeten effectieve 

bosuitbreiding beogen. 
 De grond is bij de aanvraag geen bos - zoals vermeld in artikel 3, §1, van het Bosdecreet van 

13 juni 1990.  
 Voor de grond is er geen eenvoudige melding voor de rooiing van houtachtige gewassen of 

spontane bebossing gedaan. 
 De bebossing is vergund en de gronden kunnen tijdens het eerstkomende plantseizoen bebost 

worden. De projectindiener bezorgt samen met zijn projectaanvraag kopies van de nodige 
vergunningen om te kunnen bebossen. De projectindiener verklaart ook op eer dat de gronden 
tijdens het eerstkomende plantseizoen kunnen bebost worden. 
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 De te bebossen oppervlakte bedraagt minimaal 0,50 ha. Deze minimumoppervlakte wordt 
verlaagd tot 0,25 ha als de bebossing aansluit bij bestaand bos en dient als 
bosrandontwikkeling. De oppervlakte kan bestaan uit ruimtelijk gescheiden deeloppervlaktes 
van minimaal 0,1 ha, op voorwaarde dat die binnen een straal van één kilometer van elkaar 
liggen.  

 De bebossing gebeurt met inheemse soorten of met cultuurpopulier gecombineerd met 
inheemse soorten. Er worden minimaal 3 verschillende boom- en/of struiksoorten aangeplant 
die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen. Aanplanting gebeurt met 
standplaatsgeschikte boomsoorten van erkende herkomst met als doelstelling structuurrijk 
bos.   

 Alle gronden met uitzondering van de volgende bestemmingen volgens het gewestplan of de 
geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen:  

o Agrarisch gebied binnen het Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG) (1) 
o Agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) 
o Woongebied 
o Industriegebied 

 
 
5. Verbintenisvoorwaarden voor de ingediende projecten 

 
De projectindiener moet voldoen aan de verbintenisvoorwaarden vanaf de aanplant tot 30 jaar na de 
indiening van de uitbetalingsaanvraag. 
 
Volgende verbintenisvoorwaarden gelden voor de ingediende projecten:  

 Geen bebossing van gronden (gedeeltelijk) aangekocht met aankoopsubsidies of andere 
overheidsmiddelen. De ingediende projecten moeten gronden betreffen waarvoor op geen 
enkele andere manier reeds een tegemoetkoming werd verkregen voor het 
grondwaardeverlies bij bebossing. 

 De projectindiener verbindt er zich toe om zijn grond te bebossen binnen de 12 maanden na 
bericht van goedkeuring van het project. 

 Minimale toegankelijkheid van het aangeplante bos. De projectindiener geeft de bosgroep in 
zijn regio toestemming om minstens 1 keer per jaar een gegidst bezoek te organiseren in het 
nieuwe bos. 

 De gronden moeten minstens 30 jaar bos blijven. Ongeacht alle vigerende wetgeving, 
verbindt de projectindiener zich ertoe om het bos gedurende minstens 30 jaar te behouden. 

 In het geval van overdracht van de grond, in welke vorm ook, dient in de akte van overdracht 
een clausule te worden opgenomen die de overnemer verplicht de toelagevoorwaarden te 
respecteren. 

 De projectindiener ziet af van een mogelijk toekomstig recht op planschade. 

 De projectindiener wordt geen eigenaar van de CO2-credits die gegenereerd worden door de 
bebossing. De CO2-credits worden eigendom van BOOST.  

 De projectindiener geeft toestemming aan de Bosgroepen om het nieuwe bos te registreren 
op www.bosteller.be  

 Het blijvend respecteren van de instapvoorwaarden. 

 De projectindiener verbindt er zich toe om zijn project uit te voeren en in stand te houden 
zoals ingediend in het aanvraagformulier. 

 BOOST krijgt gedurende 30 jaar het recht om de beboste gronden te betreden en na te 
gaan of de verbintenisvoorwaarden nageleefd blijven. 

 Indien de projectindiener zich niet houdt aan de verbintenisvoorwaarden, zal de toelage 
teruggevorderd worden. Bij geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd. 
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6. Hoeveel bedraagt de toelage? 
 
De toelage bedraagt 2 euro per m² bos (of 20 000 euro per ha bos). 
 
De toelage voor grondwaardeverlies van BOOST mag niet gecumuleerd worden met de subsidie van 
grondwaardeverlies bij bebossing van de Vlaamse overheid, noch met middelen afkomstig van 
ontbossingen. Ook voor gronden die (gedeeltelijk) aangekocht werden met aankoopsubsidies of 
andere overheidsmiddelen kan geen toelage van BOOST verkregen worden. 
De projectindiener mag de toelage voor grondwaardeverlies van BOOST wel cumuleren met de 
bestaande subsidie bebossing van de Vlaamse overheid voor aanplant (0,54 euro per m² bos), en met 
andere financiële middelen, zolang die niet strijdig zijn met de instap-, verbintenis- en 
communicatievoorwaarden. 
 
 
7. Procedure 

 
 Aanvraag 
Projecten kunnen jaarlijks digitaal of analoog ingediend worden; uiterlijk tegen 30 april van het 
lopende jaar.  
De aanvraag moet ingediend worden via het aanvraagformulier. 
De projectindiener kan rekenen op de steun van de bosgroep om zijn dossier voor te bereiden. Voor 
ondersteuning bij de uitvoering van de bebossing kan de projectindiener ook steeds beroep doen op 
zijn bosgroep. 
 
 Ontvankelijkheid van de aanvraag 
Het bestuurscomité van BOOST zal oordelen over de ontvankelijkheid van de projectaanvragen. 
Een projectaanvraag is ontvankelijk indien: 

- voldaan is aan de instapvoorwaarden 
- de verbintenisvoorwaarden op eer ondertekend zijn 
- het dossier volledig is 

 
De projectindiener krijgt binnen de 10 dagen na het aflopen van de indienperiode een 
ontvangstmelding. Deze is -tenzij anders vermeld- tegelijk ook de ontvankelijkheidsverklaring. Indien 
de projectaanvraag niet ontvankelijk is, krijgt de projectindiener na deze melding nog 14 dagen om 
een aangepast dossier in te dienen. 
 
 Beoordeling projecten 
Alle ontvankelijk verklaarde projectaanvragen zullen beoordeeld en gerangschikt worden door een 
jury die bestaat uit deskundige en onpartijdige personen. De projectaanvragen worden anoniem 
behandeld.  
 
 Beoordelingscriteria 
De beoordeling en rangschikking van de ontvankelijke projectaanvragen zal door de jury gebeuren 
overeenkomstig volgende evenwaardige beoordelingscriteria:  

- De ruimtelijke inpasbaarheid van het te bebossen perceel (versterking natuurlijke structuur, 
inpasbaarheid in de landbouwkundige structuur, bos in de nabije omgeving van een woon- of 
stadskern, …) 

- Het recreatief medegebruik dat door de projectindiener wordt voorzien (paden permanent 
openstellen, speelzone inrichten, …) 

- De economische en ecologische doelstellingen die nagestreefd worden 
- De oppervlakte van het perceel i.f.v. de ligging en de doelstellingen van de bebossing 
- Inhoud van het bebossingsplan, boomsoortenkeuze en aanpak van de bebossing 
- Persoonlijke motivatie voor de bebossing 
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 Toewijzing toelage 
Het voldoen aan het toelagereglement geeft geen garantie op het bekomen van een toelage. Het 
bestuurscomité van BOOST zal op basis van de jurybeoordeling en de beschikbare middelen beslissen 
over de betoelaging van de projectvoorstellen. Indien er te weinig middelen ter beschikking zijn, 
krijgen de hoogst gerangschikte projecten voorrang. Projecten die geen toelage konden ontvangen, 
kunnen bij de volgende projectoproep opnieuw ingediend worden. 
Het bestuurscomité van BOOST behoudt zich ook het recht om een project slechts gedeeltelijk te 
betoelagen. 
De projectindiener ontvangt binnen de 90 dagen na de uiterlijke indiendatum een bericht van de 
beslissing van het bestuurscomité van BOOST. Voor de projecten die geen toelage konden ontvangen, 
wordt ook feedback voorzien. Tegen de beslissing van het bestuurscomité is geen beroep mogelijk. 
 
 Uitbetaling toelage 
Binnen 3 maanden na uitvoering van de bebossing doet een afgevaardigde van BOOST een 
terreincontrole. Na gunstige terreincontrole zal de toelage in éénmaal uitbetaald worden binnen 3 
maanden. Indien de bebossing niet uitgevoerd is binnen 12 maanden na bericht van goedkeuring van 
de projectaanvraag, vervalt de toekenning van de toelage. 
 
 
8. Externe communicatie en eventuele plantactie 

 
 Externe communicatie 
BOOST heeft exclusiviteit om extern te communiceren over de bebossing. De projectindiener verklaart 
zich hiermee akkoord bij indiening van zijn projectvoorstel en engageert zich er ook toe om deze 
exclusiviteit aan eventuele andere sponsors (die niet strijdig zijn met de voorwaarden van het 
toelagereglement) te laten weten. Andere sponsors kunnen over deze communicatie steeds contact 
opnemen met BOOST. De externe communicatie vanuit BOOST zal steeds ter informatie voorgelegd 
worden aan de projectindiener.  
Als de projectindiener toch zelf extern wil communiceren over zijn bebossing, engageert hij zich ertoe 
steeds vooraf met BOOST te overleggen en BOOST te vermelden in deze communicatie.  
 
 Plantactie 
De projectindiener zal bij het indienen van zijn projectvoorstel gevraagd worden om aan te duiden of 
BOOST er al dan niet een plantactie mag organiseren. De projectindiener engageert zich ertoe om geen 
andere sponsors buiten deze aangebracht door BOOST een plantactie te laten organiseren. 
 
(1) Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor landbouw, natuur en bos. 
Samen met de natuur- en landbouworganisaties maakte de Vlaamse regering in 1997 de afspraak om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch 
gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000 ha bosgebied. Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, 
provincies en middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos. De visie geeft in hoofdlijnen aan welke gebieden 
behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Voor de landbouwgebieden waar de 
bestemming van het gewestplan zeker behouden kan blijven, besliste de regering om de bestaande agrarische bestemmingen te 
herbevestigen. Op die manier is midden 2009 ca. 538.000 ha agrarisch gebied vastgelegd in het zogenaamde Herbevestigd Agrarisch Gebied. 
 

 
 

BOOST is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen met de steun van de Vlaamse overheid,  
het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen 

 

Bosgroepen Oost-Vlaanderen  

PAC Het Zuid – W. Wilsonplein 2, 9000 Gent 

T — +32 9 267 78 60 

E — bosgroepen@oost-vlaanderen.be 

bosgroepen.be 

 


