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    Nieuwsbrief nr. 1, januari 2019 

Beste Bosliefhebbers, 

Welkom bij de Bosgroep Vlaams-

Brabant! Wij zijn er om u bij te staan 

in het beheer van uw bos. 

Met de oprichting van onze bos-

groep willen de vier oude Vlaams-

Brabantse bosgroepen, Noord-

Hageland, Dijle-Geteland, Groene 

Corridor en Zuid-West-Brabant, hun 

activiteiten samenbrengen en 

versterken. 

Onze bosgroep verenigt zo alle 

eigenaars, beheerders en liefhebbers 

van het bos in de provincie Vlaams-

Brabant. U kunt gratis lid worden via 

www.bosgroepvlaamsbrabant.be, 

onze nieuwe site. 

Vandaag beheren onze 2.000 leden 

maar liefst 5.000 hectare Vlaams-

Brabants bos. 

Zij moeten vrij de prioriteit van hun 

bosbeheer kunnen kiezen, ook als 

die economisch is. De inspanningen 

in hun bos verdienen ook respect. De 

wetgever creëerde daarom de 

bosgroepen als vereniging van 

boseigenaars, om hen in hun beheer 

bij te staan. Dat is onze visie. 

Maar niet iedereen deelt deze. 

Enkele jaren geleden verkregen de 

provincies van het Vlaams gewest 

niet alleen de verantwoordelijkheid 

voor de bosgroepen maar ook de 

budgetten om hen te financieren en 

hen natuurprojecten toe te 

vertrouwen. Voor sommigen was dat 

niet voldoende en moest de 

provincie zelfs de werking van onze 

eigenaarsverenigingen overnemen. 

En zo schrapte de provincie Vlaams-

Brabant koudweg alle subsidies van 

de bosgroepen met het ontslag tot 

gevolg van onze acht gemotiveerde 

en competente medewerkers. 

Subsidies voor bosprojecten gaf ze 

sindsdien enkel aan de regionale 

landschappen, die hierin wettelijk 

eigenlijk geen taak hebben en die 

bovendien hoofdzakelijk bestuurd 

worden door gemeenten en 

natuurverenigingen. 

In latere onderhandelingen bleek het 

voor de gedeputeerde onbespreek-

baar hierop terug te komen. 

Nu een nieuw provinciebestuur 

aantreedt met een nieuwe gedepu-

teerde voor Leefmilieu, Bart Nevens 

(N-VA), is er misschien wel de kans 

om dat beleid te herbekijken. We 

vragen dat men dan de rol erkent die 

de wet aan de bosgroep geeft, en 

daarnaar handelt. 

In alle andere Vlaamse provincies 

zijn de bosgroepen erg succesvol, en 

wel steeds in een nauwe samenwer-

king met hun provinciale overheid. 

Met die hoop wensen we u een 

gelukkig en gezond 2019, met veel 

tijd tussen de bomen.  

Uw bosgroepbestuur. 

Noteer in uw agenda alvast de datum van 

onze algemene vergadering, op zaterdag 27 

april 2019 om 14u30 in het kasteel van Perk 

(Steenokkerzeel). 

Bij een nieuwe start 
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Heel wat boseigenaars hebben 

momenteel een goedgekeurd 

bosbeheerplan. Intussen is de 

nieuwe wetgeving op de natuur-

beheerplannen van kracht sinds 27 

oktober 2017. Nu is ook het decreet 

over de fiscale gunstmaatregelen 

verbonden aan het natuurbeheer-

plan gepubliceerd in het Staatsblad 

en in voege. Ten opzichte van de 

fiscale voordelen bij uitgebreide 

bosbeheerplannen zijn er best wel 

wat veranderingen. We zetten de 

hoofdpunten uit deze nieuwe 

regeling even op een rij. 

 

Hoe meer ambitie, hoe meer 

voordelen 

De fiscale voordelen zijn bedoeld om 

terreinbeheerders aan te moedigen 

om een hoger ambitieniveau te 

kiezen en ook sneller natuurbeheer-

plannen op te maken. Zo is er de 

vrijstelling van erfbelasting (of 

successierechten), die oploopt van 

50 tot 100 % vrijstelling naargelang 

het type natuurbeheerplan. Bij het 

‘oude’ uitgebreide bosbeheerplan 

was er ook al deze vrijstelling van 

erfbelasting, maar wel voor 100 %, 

ongeacht de doelstellingen.  

Nieuw is de vrijstelling van schenk-

belasting, dit is een belasting wan-

neer het bos of onroerend goed 

geschonken wordt.  

Tot slot zijn er nog twee andere 

vrijstellingen mogelijk: vrijstelling 

van verkooprecht (registratierech-

ten) en onroerende voorheffing. 

Deze zijn er alleen als de beheerder 

kiest voor een natuurbeheerplan 

type 4 (erkend natuurreservaat).  

Voor type 1 natuurbeheerplannen 

zijn er geen fiscale voordelen, zoals 

dat ook al was bij de beperkte 

bosbeheerplannen. Op de volgende 

pagina vind je een overzicht van de 

mogelijke vrijstellingen en hun 

grootte naargelang het type 

natuurbeheerplan. 

De fiscale vrijstelling geldt voor 

zowel de grond- als de opstands-

waarde. De opstandswaarde is de 

waarde van het hout dat uit de 

bomen of het bos op het betrokken 

perceel kan geoogst worden. 

Hoe krijg je deze vrijstelling? 

Er zijn twee situaties: ofwel is er een 

goedgekeurd natuurbeheerplan en 

dan geldt het goedkeuringsbesluit 

als bewijs daarvan.  

Ofwel is er geen goedgekeurd 

natuurbeheerplan, maar heb je wel 

de intentie om er één op te maken. 

In dat laatste geval kun je een 

intentieovereenkomst afsluiten met 

het Agentschap voor Natuur en Bos 

en is deze intentieovereenkomst het 

bewijs om de vrijstelling te beko-

men. Dit is echter niet vrijblijvend:  

1) De overeenkomst moet gesloten 

zijn binnen bepaalde termijnen,  

deze hangen af van het type 

vrijstelling. 

2) Binnen de twee jaar na het 

overlijden of na het verlijden van de 

respectievelijke aktes moet er een 

goedgekeurde verkenningsnota 

van het natuurbeheerplan zijn. 

3) Binnen de vier jaar na dezelfde 

data als hierboven is er een 

goedgekeurd natuurbeheerplan.  

Op de website van het Agentschap 

Natuur en Bos kun je verschillende 

modellen vinden van deze intentie-

overeenkomst. Wanneer er meer-

dere eigenaars of beheerders zijn 

voor één natuurbeheerplan, moet 

deze overeenkomst door alle 

deelnemers ondertekend worden.  

Afhankelijk van welke vrijstelling je 

aanvraagt, moet je de informatie van 

het natuurbeheerplan of de intentie-

overeenkomst toevoegen of laten 

toevoegen (bij notariële aktes). De 

vrijstelling van de onroerende 

voorheffing kan alleen worden 

toegekend bij goedgekeurde 

natuurbeheerplannen type 4 (dus 

niet bij beheerplannen in aanvraag). 

 

Een voorbeeld? 

 

Het fiscale voordeel dat je krijgt door 

een (gedeeltelijke) vrijstelling van 

erfbelasting, schenkbelasting of 

verkooprechten, wordt omgezet in 

een fictieve subsidie voor 24 jaar. 

Gedurende de looptijd van het 

beheerplan wordt jaarlijks een 

bedrag à rato van 1/24 van de 

(gedeeltelijke) vrijstelling 

toegekend. De termijn van 24 jaar 

begint te lopen vanaf het overlijden 

van de erflater of de datum van de 

notariële akte bij een schenking of 

verkoop.  

We illustreren dit even met een 

rekenvoorbeeld: je erft een bos ter 

waarde van 50 000 euro met een 

natuurbeheerplan type 3. De 

erfbelasting van 3 % bedraagt 1500 

euro. Voor een natuurbeheerplan 

type 3 is er 75 % vrijstelling mogelijk.  

De nieuwe wetgeving natuurbeheerplannen 

Fiscale voordelen voor 

boseigenaars 
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Het fiscale voordeel bedraagt dus 

1500 euro x 75 % = 1125 euro. Dit 

voordeel komt overeen met een 

fictieve subsidie van 1125/24 =46,87 

euro per jaar.  

Wat zijn de bijkomende 

voorwaarden?  

Het fiscale voordeel wordt 

toegekend onder de volgende 

voorwaarden: 

1) Voor de hele termijn van 24 jaar 

moet er een goedgekeurd natuur-

beheerplan bestaan (je moet het 

eventueel al bestaande natuur-

beheerplan dus vernieuwen als dit 

sneller zou aflopen dan 24 jaar). 

2) Het effectief gevoerde beheer 

komt overeen met het 

goedgekeurde natuurbeheerplan. 

3) Het beheer mag niet 

overgenomen worden door het 

Agentschap Natuur en Bos 

(toepassing artikel 16decies 

Natuurdecreet). 

De subsidie kan bovendien worden 

teruggevorderd, als er niet binnen de 

afgesproken termijn tot een 

natuurbeheerplan wordt gekomen of 

aan de bovenstaande voorwaarden 

niet werd voldaan. Nieuwe eigenaars 

of beheerders tijdens de looptijd van 

een natuurbeheerplan moeten in 

kennis worden gesteld van deze 

fiscale voordelen en de 

voorwaarden.  

Wat met de oude vrijstellingen? 

Er is een overgangsregeling voor de 

oude vrijstelling successierechten, 

voor bossen gelegen in VEN of 

opgenomen in een uitgebreid 

bosbeheerplan. Vanaf 8 juni 2020 

zullen deze oude vrijstellingen 

successierechten niet langer gelden 

en geldt alleen nog de nieuwe 

regeling.  

We danken de Bosgroep Oost- 

Vlaanderen voor hun 

vriendelijke toelating voor het 

gebruik van dit artikel uit hun 

tijdschrift Bosbode  

(nr. 3 van 2018). 

De totale bosoppervlakte in 

Vlaanderen bedraagt ongeveer 

146.000 ha (lnbo, 2006). Hiervan 

wordt ongeveer 22.000 ha 

ingenomen door de 

populierenbossen die hiermee een 

aandeel van 14 % van het totale 

bosareaal vertegenwoordigen.  

 

Gemiddeld 85% van de populieren-

bossen is privaat eigendom. 

Bomen, dus ook populieren, zijn in 

Vlaanderen natuurelementen die 

door diverse regelgevingen 

beschermd worden. Hierna leggen 

we enkele belangrijke principes uit. 

 

Wanneer spreken we van een bos? 

 

Volgens het Bosdecreet zijn bossen 

“grondoppervlakten waarvan de 

bomen en de houtachtige 

struikvegetaties het belangrijkste 

bestanddeel uitmaken, waartoe een 

eigen fauna en flora behoren en die  

 

 

één of meer functies vervullen” 

(artikel 3, § 1). 

Sommige aanplantingen worden 

echter niet als bos beschouwd 

(artikel 3, § 3). Het gaat dan vooral 

om fruitboomgaarden, tuinen, 

parken, lijnbeplantingen en 

houtkanten, boom- en sierstruik-

kwekerijen en arboreta, sierbeplan-

tingen, aanplantingen met naald-

bomen bestemd voor de verkoop als 

kerstboom (tot 4 meter!), wissen-

teelt of combinaties van bos- en 

landbouw. 

Of vegetatie als “bos” beschouwd 

wordt, hangt dus niet af van de 

ruimtelijke bestemming die officieel 

aan het perceel is gegeven of van de 

oppervlakte ervan. 

Regelgeving rond het planten  
 

In Vlaanderen wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen 

bebossen en herbebossen. De 

Vrijstelling bij een natuurbeheerplan   

  

Type 

2 

Type 

3 

Type 

4 

Erfbelasting 50% 75% 100% 

Schenkbelasting 75% 100% 100% 

Verkooprecht 
  

100% 

Onroerende voorheffing     100% 

 

 
Wetgeving 

Het bos geregeld 
door Maurits de Groot  voormalig Projectcoördinator Particulier Bosbeheer, 

Aanspreekpunt Privaat Beheer-Natuur en Bos (APB), m.m.v. Geert Herbots  
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reglementering van beide 

activiteiten is verschillend.  
 

Bebossing betekent dat op een 

perceel een bos ontstaat, spontaan 

of door een menselijke ingreep. Dit 

gebeurt vaak op voormalige 

landbouwgrond. Voor het bebossen 

van gronden met een agrarische 

bestemming is een bebossings-

vergunning nodig van de gemeente 

(art. 35 Veldwetboek). Wanneer de 

bebossing ook schade toebrengt aan 

kenmerkende landschapselementen 

of beschermde gebieden kan zelfs 

een aanvullende natuurvergunning 

van ANB nodig zijn.  

 

Voor bebossing bestaan diverse 

subsidiemogelijkheden via het 

Agentschap Natuur en Bos (ANB) en 

het Vlaams Gewest. Ook kan er een 

vergoeding voor gekregen worden 

via boscompensatie. De bosgroepen 

en de Koninklijke Belgische 

Bosbouwmaatschappij (KBBM) 

kunnen hierover meer vertellen. Men 

hoeft natuurlijk geen gebruik te 

maken van subsidie.  

 

Rooiing is het omgekeerde: het 

verwijderen van bomen en 

houtachtige gewassen, in principe 

met inbegrip van hun wortelstelsel. 

 

Herbebossing betekent dat een 

perceel na de rooiing van het 

aanwezige bos, weer bebost wordt. 

Men is altijd verplicht te 

herbebossen, tenzij de bebossing 

nog geen 22 jaar geleden gebeurd is 

(zie verder). 
 

Herbebossing kan door middel van 

natuurlijke verjonging (een spontane 

herbebossing), door het aanplanten 

van de gewenste boomsoorten, of 

een combinatie hiervan.  

 

Bij herbebossing is het "stand-still 

principe" van belang, zoals in het 

Vegetatiewijzigingsbesluit 

beschreven. Dit betekent dat de 

aanwezige natuurwaarden moeten 

worden gerespecteerd en niet 

achteruit mogen gaan. Zo mag een 

inheems bos niet worden vervangen 

door uitheems bos, loofbos niet door 

naaldbos en een heterogeen bestand 

niet door een homogeen bestand 

 

Wordt er niet herbebost dan is er 

sprake van ontbossing. Dat is “iedere 

handeling waardoor een bos geheel of 

gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond 

een andere bestemming of gebruik 

wordt gegeven”  

 

Regelgeving rond de oogst  

 

Bomen binnen bos  

 

Bomen die zich bevinden in 

bosverband (dus in een bos) zijn 

automatisch gebonden aan de regels 

van het geïntegreerd Natuurdecreet. 

Bij het kappen van bomen in 

bosverband wordt vervolgens een 

onderscheid gemaakt tussen:  
- het kappen in het kader van 

duurzaam bosbeheer (de dunningen, 

de oogst om veiligheidsredenen, om 

sanitaire redenen,...): bos blijft hier 

bos  

- het oogsten met als doel de functie 

van het terrein te veranderen: hierbij 

verdwijnt er bos en is er dus sprake 

van ontbossing.  

 

Alle kappingen die niet onder 

'ontbossing' vallen, moeten worden 

aangevraagd door middel van een 

kapmachtiging bij het ANB. 

Wanneer men een goedgekeurd 

(bos/natuur-)beheerplan heeft en de 

kappingen daarin zijn voorzien, is 

men van die kapmachtiging 

vrijgesteld (art. 81 Bosdecreet). 

Acute kappingen in functie van 

fytosanitaire maatregelen (ziekte) of 

veiligheid zijn ook wel vrijgesteld, 

maar moeten schriftelijk 

meegedeeld worden.  

 

Voor een gehele of gedeeltelijke 

ontbossing waarbij de bestemming 

of het gebruik van de grond wél 

verandert, zijn er twee 

mogelijkheden. 

Ofwel kan men laten gelden dat de 

bebossing nog geen 22 jaar geleden 

gebeurd is (art. 87, 5de lid 

Bosdecreet). In dat geval mag de 

boseigenaar autonoom beslissen de 

vroegere toestand te herstellen en is 

hij niet verplicht om te herbebossen. 

Hij moet de rooiing dan enkel 

melden bij ANB. 

Ofwel moet men een ontheffing 

vragen op het ontbossingsverbod. 

Deze ontheffing is nodig voor het 

verkrijgen van de omgevingsvergun-

ning waarmee de ontbossing kan 

worden uitgevoerd. Bij zulke 

ontbossing geldt meestal een 

compensatieplicht (zie art. 90bis 

Bosdecreet).  

 

Boscompensatie kan ook weer op 

twee manieren. De ontbosser kan 

geld storten in het boscompensatie-

fonds (de “boete”) of bebossen "in 

natura”. Een combinatie van deze 

twee mogelijkheden kan ook.  

 

Dat bebossen in natura kan de 

ontbosser zelf doen, op een ander 

perceel.  

 

Maar hij kan hiervoor ook een andere 

boseigenaar inschakelen. Die 

boseigenaar zal daarvoor misschien 

een vergoeding vragen, vermits hij 

kosten maakt voor het planten en 

voor zijn verlies aan grondwaarde. 

Het bedrag hiervoor zal niet vaak 

meer bedragen dan de boete die de 

ontbosser zou moeten betalen als hij 

geen alternatief zou gevonden 

hebben. Die boete bedraagt 3,5€ per 

m². 
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Bomen buiten bos  

 

Buiten een bos gelden bomen als 

natuurelementen (bijvoorbeeld 

bomenrijen) in het landschap die 

door het Natuurdecreet worden 

beschermd. In bepaalde gebieden is 

het dan ook verboden om deze zo 

maar te verwijderen, bijvoorbeeld in 

het Vlaams Ecologisch Netwerk 

(VEN), waar een ontheffing op het 

verbod nodig is. Binnen Speciale 

Beschermingszones (Natura 2000) is 

ook een vergunning nodig voor de 

kapping van bomen met een 

mogelijk betekenisvolle verstoring 

voor de natuur.  

Voor het vellen van hoogstammige 

bomen buiten een bos met een 

stamomtrek van meer dan 1 meter 

(op 1 meter boven het maaiveld) is 

steeds een omgevingsvergunning 

nodig.  

 

Die vergunning is niet nodig voor 

bomen op private percelen in een 

woongebied (of agrarisch gebied of 

industriegebied) voor zover ze zich 

bevinden binnen 15 meter van een 

vergund gebouw (art. 6.1 Besluit van 

de Vlaamse Regering tot bepaling 

van stedenbouwkundige 

handelingen waarvoor geen 

omgevingsvergunning nodig is). In 

een woonparkgebied geldt deze 

uitzondering niet. 

In de Vlaamse regelgeving wordt 

veel aandacht besteed aan de 

instandhouding van Europese 

habitats en soorten. Bij alle 

activiteiten die vergunningsplichtig 

zijn moet daarom een voortoets 

(globaal onderzoek) of passende 

beoordeling (grondig onderzoek) 

worden uitgevoerd om de aanwezige 

natuurwaarden te inventariseren.  

Regelgeving op 

fytofarmaceutische producten 

 

Het gebruik van gewasbescher-

mingsmiddelen moet in bossen 

zoveel mogelijk vermeden worden. 

In plaats daarvan dient er gebruik 

gemaakt te worden van alternatieve 

bestrijdingsmethoden. Dit geldt ook 

voor het bestrijden van invasieve 

exoten.  
 

Sinds september 2018 is het voor 

particulieren bovendien niet meer 

mogelijk om producten met 

glyfosaat te verkrijgen in de winkel. 

Professionals met een fytolicentie, 

zoals landbouwers en tuinaanne-

mers, mogen het product wel nog 

blijven kopen en gebruiken. Alle 

nuttige informatie hierover vindt u 

op www.zonderisgezonder.be.  
 

 

We danken de Koninklijke Belgische 

Bosbouwmaatschappij voor hun 

vriendelijke toelating voor het 

gebruik van dit artikel uit hun 

tijdschrift Silva Belgica (september-

oktober 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenlight bvba 

bosbeheer, natuurbeheer, parkbeheer en 

boomverzorging 

Hazepootstraat 4 – 1860 Meise 

gsm 0484-267 943 

klaas@greenlightbeheer.be 
www.greenlightbeheer.be  

 

  



    BOSGROEP VLAAMS-BRABANT   |    Nieuwsbrief nr. 1, januari 2019 6

 

 

Als bosgroep hebben we de unieke 

kans al onze leden bij te staan bij het 

verkopen van hun bomen.  

Door het samenbrengen van vele 

percelen wordt een groot volume 

aan hout te koop gesteld, waar elke 

houthandelaar aandacht voor zal 

hebben. Als deelnemend lid geniet je 

ook bovendien van een professionele 

organisatie en begeleiding, mits een 

vergoeding. 

Of je perceel groot of klein is, speelt 

daarbij geen rol, iedereen wordt er 

beter van. 

 Het verkopen van kleine percelen 

wordt wel bij uitstek financieel 

interessanter, omdat deze veel meer 

aandacht krijgen als deel van een 

groter lot.  

In het najaar van 2019 organiseren 

we onze eerste “industriële” 

houtverkoop, bijgestaan door 

studiebureau Greenlight dat 

gespecialiseerd is in bosbeheer. 

Zaakvoerder Klaas Van Roy was de 

coördinator van Bosgroep Groene 

Corridor. Hij kent de Vlaamse 

bosbouwwereld én weet hoe 

verkopen van hout op stam 

aangepakt moeten worden. 

De voorbije maanden werd een 

stappenplan geschreven met een 

degelijk lastenboek en doordachte 

algemene voorwaarden. Bij de 

verkoop wordt de voorkeur gegeven 

aan door de overheid erkende 

houtopkopers die ook bij ons goed 

aangeschreven staan. Zo zijn we 

zeker dat uw boomkapping correct 

en snel afgehandeld wordt. 

Door de loten in één houtcatalogus 

te verzamelen, kunnen boseigenaars 

hun dunningshout of eindkapping 

samen aanbieden op de houtmarkt. 

Grotere loten zijn interessanter voor 

de houtopkoper: hij bespaart heel 

wat aan logistieke kosten en kan 

beroep doen op de expertise van de 

Bosgroep voor de exploitatieperiode, 

de ontsluiting, enzovoort. De 

boseigenaar krijgt zo finaal een 

hogere prijs geboden voor zijn hout. 

Een duidelijke win-winsituatie dus. 

 Dat deze manier van werken tot 

mooie resultaten kan leiden, werd 

bewezen met een testverkoop die we 

deden van een lot Amerikaanse eik te 

Galmaarden. Door de bredere 

interesse voor dit lot konden we een 

mooie prijs halen. Een kleine 900 m³ 

eikenhout kreeg zo een nieuwe 

eigenaar. Dit na goedkeuren van de 

verkopende eigenaar die zo zijn 

inspanningen van de voorbije 

decennia beloond zag. 

Procedure 

 

We doen eerst een verkennend 

terreinbezoek. Daarna worden de 

nodige vergunningen aangevraagd 

en de bomen opgemeten. In het 

najaar van 2019 worden alle loten 

gebundeld in een houtcatalogus die 

wordt verspreid naar de mogelijke 

kopers. We hopen onze eerste 

houtverkoop af te ronden tegen 1 

november 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wilt u meedoen? 

 

Als lid van de Bosgroep Vlaams-

Brabant kan u deelnemen aan deze 

verkoop. Wil u er meer over weten? 

Contacteer ons dan via e-mail op 

info@bosgroepvlaamsbrabant.be. 

 

 

 

 

    Bosgroep 
Vlaams-Brabant 

vzw 
 

Tervuursesteenweg 460 

 1981 Zemst 

info@bosgroepvlaamsbrabant.be 

www.bosgroepvlaamsbrabant.be  

KBO 0683.509.015 

  

Bosgroep Vlaams-Brabant 
organiseert haar eerste 
industriële houtverkoop 


