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De Waalse regering heeft besloten Natura 2000 te concretiseren in heel het gebied van het Waalse 
Gewest. Het Natura 2000-netwerk is een van de belangrijkste instrumenten om de meest kwetsbare 
soorten en habitats, die zeldzaam zijn geworden op Europees niveau, te beschermen en te ontwikkelen.

Als eigenaar binnen een Natura 2000 site, is het ook aan u om deze uitdaging mee aan te gaan en ons 
te helpen een daadkrachtig beleid uit te werken op het vlak van natuurbehoud. Daarom zijn beheermaatre-
gelen noodzakelijk om deze kwetsbare soorten en habitats te beschermen. Deze maatregelen hebben een 
kost die wordt erkend door de Waalse Regering. Er zijn dus vergoedingen en subsidies voorzien.

Het openbaar onderzoek betreffende de “ontwerp-aanwijzingsbesluiten” van de 240 kandidaatsites voor 
het Natura 2000 netwerk dat begin december 2012 is opgestart, sluit de invoering van het Natura 2000 
netwerk af. In de aanwijzingsbesluiten is met name de lijst opgenomen van de percelen vermeld in Natura 
2000, evenals de cartografie met de afbakening van elke site in beheereenheden (BE).

Zodra deze aanwijzingsbesluiten aangenomen zijn door de Waalse regering zijn aangenomen, zullen 
de preventieve algemene maatregelen worden aangevuld met specifieke maatregelen in functie van de 
beheereenheden van elk perceel.

In de 143 sites die reeds worden gedekt door een aanwijzingsbesluit, moeten naast de preventieve alge-
mene maatregelen tevens specifieke maatregelen worden gerespecteerd.

Ik ben ervan overtuigd dat ons natuurlijk erfgoed met de samenwerking van allen kan worden behouden 
en dat het Natura 2000-netwerk zich kan ontwikkelen in het belang van de toekomstige generaties !

       Ir. B. Hennuy,
       
       Inspecteur général

voorwoord
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luik i:  
Hoe de  
aangifte invullen?
inleiding
Deze handleiding is bedoeld om het invullen van het 
formulier voor de aangifte van bosoppervlakte en 
steunaanvraag in het kader van Natura 2000 voor 
het jaar 2017 te vergemakkelijken.

Het formulier voor de aangifte van bosoppervlakte en 
steunaanvraag 2017 integreert de volgende steun-
maatregelen :
1)  niet-landbouwkundige vergoeding 
2)   Bijkomende subsidies in niet-landbouwkundige 

omgeving – Financiering Waals Gewest :

��een bijkomende subsidie voor de bosranden ;

��een bijkomende subsidie voor de te behouden 
stukken natuur.

Deze verschillende steunmaatregelen staan bes-
chreven in het besluit van de waalse regering 
van 14 juli 2016 betreffende de vergoedingen en 
toelagen toegekend in de natura 2000-sites en in 
de sites die in aanmerking komen voor het natura 
2000-net en in de ecologische hoofdstructuur1 en 
staan duidelijk vermeld in het tweede luik van deze 
verklarende handleiding.

Belangrijke opmerkingen : 

Als het gaat om informatie en verwijzingen naar 
teksten die het voorwerp uitmaken van een officiële 
publicatie, gelden enkel de teksten gepubliceerd in 
het publicatieblad van de Europese Unie2 of in het 
Belgisch Staatsblad3 of in officiële circulaires.

Het indienen van het formulier voor de aangifte 
van bosoppervlakte en steunaanvraag wordt 
ingevoerd met kennis van zaken van de vigerende 
Europese en Waalse reglementering, in het bijzon-
der van de voorschriften vermeld in de Verordenin-
gen (EG) nr. 1306/2013, 1305/2013, en in 
hun uitvoeringsreglementen.

1  tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de 
Natura 2000-locaties en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend 
in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur. 

2. http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
3. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Voordat u dit 1e luik met uitleg over de praktische 
aspecten voor het invullen van dit formulier door-
neemt, raden we u ten stelligste aan om meer te 
lezen over de regeling in zijn geheel door het 2e 
luik van deze handleiding te overlopen.
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De in tabel 1 vermelde documenten moeten wor-
den ingediend bij de Directie Buitendiensten van het 
Departement Landbouw van het DGARNE (Adressen 
: Luik 2, Bijlagen). 

Tabel 1. Uiterste data voor het indienen van de docu-
menten

Voor  
31 maart 2017

oppervlakteaangifte via 
het papier  

Voor  
30 april 2017

oppervlakteaangifte via 
pac-on-web

Voor 
31 mei 2017 

wijziging4 met verhoging 
van de steun

wijzigingsformulier 1 
(zonder sanctiemaatregel)

Boetes wegens laattijdige indiening
Het laattijdig indienen van de aangifte (na 31 maart 
voor papier en na 30 april voor pAC-on-Web) leidt 
tot een vermindering van het steunbedrag met 1 % 
per werkdag vertraging.
Bovendien worden aanvragen ingediend na 25 
april 2017 voor papier en na 25 mei 2017 
voor pAC-on-Web als onontvankelijk beschouwd en 
geven ze geen recht op enige steun.

te respecteren data

4  Elke andere wijziging moet onverwijld worden ingediend in de loop van 
het jaar.
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��het oRIGINELE formulier van de oppervlakte aangifte ;

��de fotoplannen5 ;

��de aanvragen voor vergoedingen en/of subsidies ;

• hetzij via een aangetekend schrijven (de poststem-
pel geldt als bewijs) ;

• hetzij tegen ontvangstbewijs voor alle andere 
wijzen van afgifte aan de Directie Buitendiensten 
(uiterlijk tegen 17 uur).

advies :
Men raadt u aan om eerst de kopie die voor uzelf 
bedoeld is in te vullen om eventuele fouten of doo-
rhalingen achteraf op het originele formulier te ver-
mijden. Indien de volledige perceellijst is afgewerkt, 
dient men de gegevens in te vullen op het formulier 
bestemd voor de Administratie.

Het feit dat u geen formulier voor de aangifte 
van bosoppervlakte en steunaanvraag 2017 of 
fotoplan(nen) ontving, kan niet worden aangevoerd 
als reden om de laattijdige indiening te rechtvaar-
digen van de aangifte voor bosoppervlakte en steu-
naanvraag. De eigenaar voor wie dit het geval is, 
moet het ontbrekende document op tijd aanvragen bij 
de bevoegde Directie Buitendiensten, afhankelijk van 
de woonplaats (zie Bijlagen).
Te respecteren voorwaarden :
1. Enkel de bospercelen vermelden die zich op het 

gebied van het Waalse Gewest bevinden ;
2. Alle Natura 2000-bospercelen opgeven, inclusief 

de percelen die niet in aanmerking komen6 ;
3. Aan de Directie Landbouwoppervlakte van het 

A. ALGEMEEN
Het formulier voor de aangifte van bosoppervlakte en 
steunaanvraag 2017 wordt aan de eigenaars van 
bosgebied in twee exemplaren overhandigd :

��een exemplaar KOPIE is bestemd voor de aanvrager 
van de steun ;

��een exemplaar moet worden teruggestuurd naar de 
Directie Buitendiensten van het Departement Land-
bouw, waarvan het correspondentieadres vermeld 
is in het briefhoofd van het oppervlakteaangifte- en 
steunaanvraagdocument.

Hij is ook beschikbaar op internet pAC-on-Web op het 
adres : https://agriculture.wallonie.be/paconweb/fr/
home

opmerking : 

Met eigenaar van bosgebied bedoelt men in 
2017 private eigenaars die beschikken over 
meer dan 5 ha bos dat in aanmerking komt 
(inheemse loofbomen en toebehoren bij het bos) 
in kandidaatsites, de particuliere eigenaren met 
meer dan 2,5 ha in aanmerking komende bos, 
met UG6, 7, 8, 9, temp 1, 3 en toebehoren 
in het bos (tabel 5) of UG G1 tot 6 en toebe-
horen in het bos (tabel 3) sites Natura 2000 
tafelgerei, door een kracht volgorde van naam 
en publieke eigenaars. publieke eigenaars kun-
nen echter slechts aanspraak maken op de bij-
komende subsidie voor bosranden en stukken te 
behouden natuur beoogd in hoofdstuk IV §2 van 
het BWR van 14 juli 2016, (Besluit van de WR 
betreffende de vergoedingen en toelagen toege-
kend in de Natura 2000-sites en in de sites die 
in aanmerking komen voor het Natura 2000-net 
en in de ecologische hoofdstructuur).

 Indieningsvoorwaarden van de oppervlakteaangifte 
voor bosgebied :

De volgende documenten moeten ten laatste voor 
31 maart 2017 worden ingediend bij de Directie Buiten-
diensten van het Departement Steun : 

i.  na te leven voorwaarden 
per rubriek  
op het formulier.

5.  De fotoplannen (op schaal 1/5.000) zijn nodig voor het lokaliseren van 
elk bosperceel. Hun nummer moet worden overgenomen in rubriek 3 van 
de oppervlakteaangifte. De exacte omtrek van de oppervlakte waarvoor 
de steun wordt gevraagd moet erop worden getekend.

opgelet, dit formulier moet worden ingescand en 
de letters moet men optisch kunnen lezen, let er dus 
op dat het met de grootste zorg wordt ingevuld 
zodat de gegevens op een efficiënte manier kun-
nen worden gelezen, en registratiefouten worden 
vermeden.
Bovendien moet het formulier voor de aangifte van 
bosoppervlakte en steunaanvraag worden inge-
vuld in zwart of blauw, in tegenstelling tot de foto-
plannen, waarop u gevraagd wordt de omtreklij-
nen van de percelen in het rood te zetten.

6.  percelen die niet in aanmerking komen = percelen met naaldbomen en 
beheereenheden G7, voor de AB genomen in 2009 en behhereenheden 
UG10 voor de AB genomen in 2013, 2014 , 2 0 1 5 of in 2016..
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C. RUBRIEk 2 : StEUNAANvRAGEN  
Rubriek 2 geeft in 2 kolommen de totale oppervlaktes 
per bestemming weer. 
Er zijn vijf bestemmingen : 

• FA :  bossen die in aanmerking komen (loofbos en 
toebehoren - zie tabel 2 tot 5) ;

• IC : stukken te behouden natuur ;

• LE : trapsgewijs opgebouwde bosrand ;

• RE : herstelde percelen (gefinancierd door het DNB) ;

• RX :  naaldbomen of beheereenheid G7 (UGG7) of 
UG10.

De linkerkolom komt overeen met de oppervlaktes 
waarvoor de eigenaar de vergoeding wenst te ont-
vangen. De rechterkolom bevat de oppervlaktes 
waarvoor hij deze vergoeding niet wil of kan ont-
vangen.

De bestemming re kan enkel gebruikt worden voor 
werken uitgevoerd met de goedkeuring van het DNB. 
Een conformiteitattest op het einde van de werken 
moet worden bijgevoegd.

Het aantal dode bomen en bomen van  biologisch 
belang moet ook worden vermeld in deze rubriek.

D.  RUBRIEk 3 : AANGIftE BoSpERCELEN – 
EIGENDoMMEN oNDERwoRpEN AAN 
EEN AANwIjzINGSBESLUIt IN NAtURA 
2000 

d.1.  eIgendommen onderworpen aan een 
aanwIjzIngsBeslUIT 

1. Algemeenheden  

De vergoedingen en subsidies zijn bepaald in het 
besluit van de Waalse regering van 14 juli 2016 
betreffende de vergoedingen en subsidies op de 
Natura 2000-sites, en in de ecologische hoofds-
tructuur.

De vergoeding7 wordt jaarlijks toegekend aan pri-
vate eigenaars met minstens 2,5 hectare bosgebied 
voor loofbospercelen  opgenomen in een Natura 
2000-site, waarvan het aanwijzingsbesluit werd 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad uiterlijk op 
01 januari van het jaar van de aanvraag en vanaf 
de datum van de mededeling. De modaliteiten betref-
fende deze vergoedingen staan beschreven in luik 2.

Departement Landbouw onverwijld alle eventuele 
wijzigingen met betrekking tot de bospercelen 
meedelen ;

4. Indien de opgegeven bospercelen veranderen 
van eigenaar voor het einde van de verbintenispe-
riode, dan moet men de nieuwe eigenaar daar-
van op de hoogte brengen zodat deze laatste de 
afgesproken verbintenissen kan nakomen tot het 
einde van de periode bepaald in de desbetref-
fende verbintenis. 

Opmerking : percelen bosgrond van minder dan 0,5 ha 
buiten bosgebied hoeven niet meer in de aangifte te worden 
opgenomen. Een perceel wordt geacht zich buiten bosge-
bied te bevinden als het er meer dan 50 meter van is verwi-
jderd.

latere wijzigingen van de aangifte van bosopper-
vlakte :

De wijzigingen van de aanvankelijke oppervlak-
teaangifte kunnen enkel worden aanvaard indien ze 
schriftelijk werden meegedeeld aan de Directie Land-
bouwoppervlakte (D1102) van het Departement Land-
bouw via het formulier 1 dat u terugvindt als bijlage. 
Elke wijziging moet zo spoedig mogelijk worden 
meegedeeld. de wijzigingen die leiden tot een verho-
ging van het steunbedrag zullen in rekening worden 
genomen zonder boete indien ze worden ingediend 
uiterlijk op 31 mei 2017. Na deze datum worden 
enkel wijzigingen die niet leiden tot een verhoging 
van het steunbedrag en die worden ingediend voor 
elke controle ter plaatse in aanmer king genomen.

B.  RUBRIEk 1 : IDENtIfICAtIEGEGEvENS 
vAN DE AANGEvER     

of hij nu een of verschillende bospercelen bezit, een 
boseigenaar kan slechts een aangifte voor bosopper-
vlakte en steunaanvraag per jaar indienen.  
Dit betekent dat er per boseigenaar slechts een corres-
pondentieadres wordt gebruikt. 

De eventuele verbeteringen aangebracht op het for-
mulier zullen worden geregistreerd op voorwaarde 
dat de aanvrager tevens zijn identificatiekaart corri-
geert. In geval van verbetering moet deze identifica-
tiekaart per afzonderlijke zending naar de Directie 
Buitendiensten worden teruggestuurd. 
Indien de boseigenaar zelf een formulier voor de 
aangifte van bosoppervlakte en steunaanvraag 
moest aanvragen, dan moet hij alle identificatiegege-
vens vermelden in HooFDLEttERS op een leesbare 
manier in de daarvoor voorziene vakjes (inclusief het 
identificatienummer) teneinde de optische lezing van 
het formulier te vergemakkelijken.

7.  Bepaald in punt 3.2 van luik 2

De boseigenaar die een aangifte voor bosopper-
vlakte op naam ontvangt, wordt uitgenodigd om 
zorgvuldig de juistheid van alle gegevens te contro-
leren betreffende zijn identiteit, zijn adres, alsook 
de volgende nummers : BtW, telefoon en bankre-
kening.

Voor stapsgewijs opgebouwde bosranden wordt 
naast de oppervlakte ook gevraagd om de lengte 
ervan langs de rand van het massief te vermelden..
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Tabel 4 :  Bosgebiedbeheereenheden voor de aB 
genomen na 30 april 2009 en voor 31 
maart 2016 

Beheereenheid Ug Benaming

UG6 prioritaire bossen

UG7 Alluviale prioritaire bossen

UG8 Inheemse bossen van grote biologische 
waarde

UG9 Bossen habitats van soorten

UG temp 1 Zones onder beschermingsstatus

UG temp 3 Veldbies beukenbossen en andere gedif-
ferentieerde loofbomen

Tabel 5 :  Beheereenheden voor toebehoren bij het 
bos volgens de boswetgeving voor de aB 
genomen na 30 april 2009 en voor 31 
maart 2016. 

Beheereenheid Ug Benaming

UG1 Aquatische milieus

UG2 prioritaire open omgevingen

UG3 Weiden habitats van soorten

UG4 Extensieve strook

UG5 Verbindingsweiden

XX99 Paden

opmerking : 
1.  Beheereenheid G7 (exotische populaties) en behee-

reenheid 10 geven geen recht op een vergoeding.
2.  De zaken die bij het bos behoren zijn, naast de 

ruimte bedekt met natuurlijke habitats vermeld in 
tabel 3 en 5, de houtopslagplaatsen, wildakkers, 
moerassen, vijvers, brandwering (Boswetgeving). 
Het is niet de consistentie van het terrein waarmee 
men rekening moet houden, maar zijn verband 
met het bos en de rol die het terrein moet spelen, 
of het nu gaat om een ingesloten terrein of een 
aangrenzend terrein.

Een bijkomende subsidie kan worden toegekend 
aan de private eigenaar die voor bepaalde opper-
vlaktes (randen, te behouden stukken natuur) verbinte-
nissen aangaat die verder gaan dan de basisverbin-
tenis vermeld in het BWR van 24 maart 2011 inzake 
de algemene preventieve maatregelen die van toe-
passing zijn op Natura 2000-sites en de kandidaat-
sites in het Natura 2000-netwerk. De toekenning van 
deze subsidies verbindt de eigenaar voor 30 jaar  
(zie tabel 6).
Deze bijkomende subsidie is eveneens toegankelijk 
voor publieke eigenaars. Dit impliceert dat voor de 
te behouden stukken natuur de volgende bepalingen 
moeten worden nageleefd :

��publieke eigenaars met meer dan 100 ha moeten 
hun te behouden stukken natuur hebben begrensd 
voor 3 % van het volledige gemeenschappelijke 
eigendom in en buiten de Natura 2000-zone, alvo-
rens recht te kunnen hebben op de bijkomende sub-
sidie.

��Voor publieke eigenaars met minder dan 100 ha 
volstaat het om te voorzien in een begrenzing van 
3 %, enkel in de Natura 2000-zone, alvorens recht 
te hebben op de bijkomende subsidie.

Het aanwijzingsbesluit van een natura 2000-site  
bepaalt onder andere :

��de lijst kadastrale percelen en de delen van 
kadastrale percelen die binnen de perimeter van 
de Natura 2000-site liggen waarvoor de aanwi-
jzing geldt ;

��synthese van de wetenschappelijke criteria die 
hebben geleid tot de selectie van de desbetref-
fende site ;

��de lijst van specifieke verbodsregels en preven-
tieve maatregelen die van toepassing zijn in de 
beheereenheden van de desbetreffende site.

De loofbospercelen en de andere biotopen opge-
nomen in een Natura 2000-site zijn geklasseerd als 
beheereenheden (Be). 
De beheereenheden die recht bieden op de vergoe-
ding zijn de volgende :
Tabel 2 : Bosgebiedbeheereenheden voor de aB 
genomen in 30 april 2009    
Beheereenheid Ug Benaming

UGG1 Beukenbos met veldbiezen 

UGG2 Inheems bos op droge grond 

UGG3 Inheemse bossen niet aan een oever op 
vochtige bodem 

UGG4 Alluviale bossen 

UGG5 Ravijnbossen en bossen op hellingen en 
veenachtige berkenbossen 

UGG6 Inheemse loofbossen zonder habitat van 
gemeenschappelijk belang 

Tabel 3 :  Beheereenheden voor wat bij het bos 
behoort overeenkomstig de boswetgeving 
voor de aB genomen in 30 april 2009

Beheereenheid Benaming

UGC1 Wateroppervlakken

UGC2 Waterlopen8

UGD1 Hoge venen,…

UGD2 Alkalische lage venen

UGE1 Weiden van communautair belang

UGE2 oligotrofe vochtige weiden

UGE3 Semi-natuurlijke droge kalkgazonnen en 
rotshaangazonnen

UGE4 Ruigte

UGE5 Grasperken en kalamijnheide

BEE6 Borstelgrasland

BEE7 Verbindingsweiden

UGE8 Weiden met habitats waar de meest 
precaire soorten van communautair 
belang voorkomen

UGF1 Vochtige veenheide

UGF2 Droge heide

UGH2 Rotsachtige omgeving

XX99 Paden

8. Enkel de niet geklasseerde waterlopen



om voorgedrukte percelen te verwijderen, bestaande 
percelen te wijzigen (wijzigen van omtrekken, splitsen 
van percelen,…), om nieuwe percelen te creëren is het 
raadzaam om punt c. te raadplegen van Hoofdstuk II, 
‘Hoe vult u de fotoplannen in’. 

Stap 1 : Percelen die niet langer worden gebruikt

op het fotoplan moet de boseigenaar de bospercelen 
identificeren die hem in 2017 niet meer toebehoren, 
het nummer schrappen op het fotoplan en het vakje 
aanvinken dat vermeld staat in rubriek 3, kolom 4, 
naast het nummer van het te schrappen perceel.

Stap 2 : Gewijzigde percelen

op het fotoplan moet de boseigenaar  de percelen 
identificeren die hij in 2017 bezit en die zijn gewijzigd 
ten opzichte van 2016, hij moet correct de omtrek van 
de gewijzigde percelen aftekenen met een rode lijn, 
het nummer doorhalen op het fotoplan en het vakje 
aankruisen in kolom 4 naast het nummer van het te 
wijzigen perceel.

ga dan naar het einde van de lijst om dit perceel aan 
te geven met een nieuw nummer en vul op het fotoplan 
het nieuwe perceelnummer in.  

Lokaliseer vervolgens zo nauwkeurig mogelijk op het 
fotoplan het nummer van het referentieblok (bestaande 
uit een letter gevolgd door 4 cijfers) waarop het perceel 
is aangeduid en vul kolom 5 in.

de rest van de informatie moet worden ingevuld.

Stap 3 : Nieuw verworven percelen

De boseigenaar moet eerst het fotoplan9 aanvragen 
waarop het nieuwe bosperceel zich bevindt. enkel de 
fotoplannen 2017 van de administratie mogen worden 
gebruikt. Hij duidt de omtrek van het nieuwe perceel 
correct aan met een rode lijn.

Raadpleeg het einde van de lijst om dit perceel aan 
te geven en vermeld op het fotoplan het nieuwe 
perceelnummer. Vervolgens moet hij zo nauwkeurig 
mogelijk op het fotoplan het nummer van het referentieblok 
lokaliseren (bestaande uit een letter gevolgd door 4 
cijfers) waarin het perceel gelegen is. 

De oppervlakte die in aanmerking komt voor de 
stukken te behouden natuur moet gebieden met 
grote bossen of in voorkomend geval van andere 
beboste gebieden, en mag niet meer dan 10 % 
van het totale Natura 2000-eigendom bedragen. 
poelen en vijvers zijn dus uitgesloten, alsook de 
gronden die niet beantwoorden aan deze criteria.

Tabel 6 :  Beschrijving van de meerjarige verbintenissen

methode-
code

Beschrijving van de verbintenis 
(Bwr van 08 november 2012)

duur

N1 Rand die verder gaat dan de basisver-
bintenis: strook van maximaal 20 meter 
breed, boven de 10 meter (art.33)

30 jaar

N2 Stukken te behouden natuur die ver-
der gaan dan de basisverbintenis: 
boven de 3 % (art.33)

30 jaar

2. Hoe vult u rubriek 3 van het formulier in ?
opgelet : Enkel de fotoplannen 2017 van de Admi-
nistratie mogen worden gebruikt. De omtrek van de 
bospercelen waarvoor een vergoedingsaanvraag 
wordt ingediend moet correct worden aangeduid in 
het rood op het fotoplan waarop ook het nummer van 
het overeenkomstige perceel staat vermeld. Het per-
ceel is aangegeven na registratie op de lijst. 

Kolom 6 moet worden ingevuld, net als de rest van de 
informatie (kolommen 2, 5, 7, 8, 9, 10 en 11). Kolom 
5 komt overeen met het nummer van het referentieblok. 
De eigenaars die in 2016 geen aangifte hebben inge-
diend, ontvangen geen voorgedrukte referentieblokken 
en kunnen deze kolom dus niet invullen.

om het invullen van de steunaanvraag te vergemak-
kelijken, bevat het oppervlakteaangifteformulier 2017, 
indien er een aangifte gebeurde in 2016, de volgende 
voorgedrukte gegevens :

• nummer van het bosperceel : kolom 1 ;

• fotoplannummer : kolom 2 ;

• Beheereenheden voor de percelen opgenomen in een 
aanwijzingsbesluit : kolom 3 ;

• bloknummer : kolom 5 ;

• aangegeven oppervlakte in 2016 : kolom 6.

• bestemming : kolom 7 ;

• lengte van de trapsgewijs opgebouwde bosranden : 
kolom 8 ;

• dode bomen : kolom 10 ;

• bomen van biologisch belang : kolom 11
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Stapsgewijs opgebouwde randen na het snoeien 
en herbeplanten en de te behouden stukken natuur 
moeten worden beschouwd als percelen. De 
omtrek wordt duidelijk gemarkeerd met een rode 
lijn. Het onderscheid tussen verplichte oppervlakte 
en bijkomende oppervlakte ingevolge de meer-
jarige verbintenissen N1 en/of N2 moet niet 
grafisch worden weergegeven. De afgebakende 
omtrek moet dus de verplichte oppervlakte bevat-
ten, en desgevallend de bijkomende oppervlakte.

opgelet : in geen geval de overeenkomstige lijn 
op het formulier doorhalen.

9.  Bij de Directie Buitendiensten van het Departement Landbouw dat bepaald 
wordt in functie van zijn verblijfplaats (cf. Bijlage).

Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan 
de behandeling van de UG10 (AB die van kracht wordt 
vóór 01 januari 2017). Bij ontstentenis van aanwij-
zingsbesluiten heeft de boseigenaar de verantwoor-
delijkheid gekregen om de naaldboomzones op zijn 
grond af te bakenen. Het aanwijzingsbesluit geeft de 
afbakening aan van deze zones, via UG10. opgelet: 
UG10 betreft de exotische soorten, deze beheerseen-
heid omvat dus tevens bepaalde loofbomen zoals de 
rode Amerikaanse eik. Het is dus mogelijk dat de zone 
die eerst werd aangeduid met RX en niet precies ove-
reenstemt met de UG10. Indien de eigenaar instemt 
met het tracé van de UG10, wijzigt hij zijn perceel 
zoals hierboven beschreven. Indien hij dit tracé betwist, 
wijzigt hij de RX-zone niet.



Kolom 4 : Te schrappen perceel
Elk perceel dat in 2017 niet langer wordt uitgebaat of 
dat moet worden gewijzigd, moet worden verwijderd 
enkel door dit vakje aan te kruisen. (Wat u niet mag 
doen is de hele lijn schrappen! Zie de opmerking in 
punt 2 “Hoe vult u rubriek 3 van het formulier in ?”).

Kolom 5 : nummer van het referentieblok

Dit is het identificatienummer dat de mogelijkheid 
biedt om het bosperceel administratief te lokaliseren. 
Het referentieblok bestaat uit belendend bosgebied 
(en wat daarbij behoort) erkend door de Administra-
tie als in aanmerking komend, en daarbij voegt men 
desgevallend de oppervlaktes die een beheereenheid 
G7 toegewezen kregen. Het dient echter te worden 
vermeld dat de «Ugg7 en Ug10»-oppervlaktes die 
overeenstemmen met de exotische populaties niet in 
aanmerking komen voor de vergoeding, maar wel 
voor bepaalde subsidies.

kolom 6 : aangegeven oppervlakte in 2017

Deze kolom vermeldt de oppervlakte van alle bos-
percelen die al dan niet in aanmerking komen en die 
gelegen zijn op Natura 2000-gebied. De zones die 
niet in aanmerking komen (UGG7 en UG10), staan 
vermeld op de orthofotoplannen met de afkorting G7 
en 10. 

opGELEt : deze kolom vermeldt eveneens de opper-
vlakte van te behouden stukken natuur en trapsgewijs 
opgebouwde randen waaraan een perceelnummer 
moet worden toegekend. 
Deze oppervlakte moet worden afgetrokken van het 
bosperceel of de bospercelen waarin ze is gelegen.

De minimale oppervlakte van een verplicht en bijko-
mend stuk te behouden natuur bedraagt 10 are, voor 
zover dat binnen de in aanmerking komende opper-
vlakte mogelijk is.
De minimale oppervlakte van een verplichte en bijko-
mende rand moet minstens 10 are bedragen.
Men moet er de herstelde gebieden aan toevoegen.
onderaan kolom 6 is het belangrijk om de som te 
maken van alle vermelde oppervlaktes, zodat de 
Administratie desgevallend eventuele fouten door het 
optisch lezen van de letters tijdens het scannen kan 
oplossen.

de rest van de informatie moet worden ingevuld. 

3. Invullen van de kolommen 1 tot 11
Kolom 1 : nummer van het bosperceel  
Kolom 1 werd ingevuld door de Administratie. Voor 
eventuele nieuwe percelen kent de aanvrager zelf 
een nummer toe aan de bospercelen waarvoor hij 
steun vraagt. De nummers moeten in volgorde worden 
gebruikt en moeten worden aangebracht op de foto-
plannen, zodra het perceel is getekend.

Het te behouden stuk natuur omvat een of meerdere 
elementen met een afzonderlijke oppervlakte van 
minstens 10 are voor zover de oppervlakte die in 
aanmerking komt dit toelaat. Het moet gaan om 3 
% van het bos dat in aanmerking komt. Eenmaal 
opgesteld, de te behouden stuk natuur kan verplaatst 
worden slechts met instemming van de DNB.

Voor de bijkomende subsidie moet de oppervlakte die 
in aanmerking komt voor de stukken natuur die men wil 
behouden  gebieden met grote bossen betreffen of in 
voorkomend geval van andere beboste gebieden, en 
de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 % van 
het totale Natura 2000-eigendom.

 

Desgevallend omvatten zij de bijkomende randen.

opgelet : alleen de percelen waarvoor een certifi-
caat van voltooiing van de werkzaamheden en een 
conformiteitattest door het dnB bestaat, kunnen 
worden vermeld met de bestemming re (Herstelde 
percelen).
opmerking : 
De percelen die na exploitatie als loofbos worden 
aangewezen, maar die niet onder een herstelproce-
dure vallen met een attest van het DNB, hebben de 
bestemming FA.

Kolom 2 : fotoplannummer
Het volstaat om het nummer te noteren van het foto-
plan waarop het desbetreffende perceel staat ver-
meld. Het nummer bestaande uit een of twee cijfers 
staat in het legendekader van de fotoplannen.

Kolom 3 :  Beheereenheden  
Deze kolom laat toe om de beheereenheden. 
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De te behouden stuk natuur moeten een perceel-
nummer krijgen en moeten duidelijk getekend zijn 
op het fotoplan (zie definities in Luik 2)

de verplichte randen over 10 meter na het snoeien 
en heraanplanten moeten eveneens een perceel-
nummer krijgen. 

de herstelde percelen en de percelen gelegen in 
zones die niet in aanmerking komen « Ugg7 » of 
« Ug10 » moeten eveneens een perceelnummer 
krijgen.

een bosperceel mag zich niet op meer dan een 
referentieblok bevinden (dan zou het moeten wor-
den gesplitst). Als de eigenaar echter een perceel 
bosgrond wil aangeven dat buiten een referentie-
blok valt, geeft hij in kolom 5 het nummer Z9999 
op. Dit perceel zal dan specifiek worden opge-
volgd door de Administratie.

10.  Ministerieel besluit van 27 maart 2014. 
11.  De beheereenheid UGG7 omvat naast de naaldbomen de exo-

tische loofbomen. Beheereenheid UGG7 werd officieel bepaald 
door de Administratie.



De sliep dode bomen zijn gemarkeerd op de basis van 
de romp en het opstaande dode bomen zijn gemarkeerd 
op een hoogte tussen 1 en 2 m. Indien de markering 
wordt door middel van een plaquette, dat dit kan wor-
den vastgesteld op meer dan 2 m van de grond.

Indien de leeftijd van de populatie niet toelaat om de 
dode bomen te benoemen, dan moet men de bomen 
markeren die men vrij zal laten evolueren tot dit stadium. 
Indien er ondertussen een boom met een adequate 
omvang sterft op het perceel, dan moet deze de initieel 
aangeduide boom vervangen. In de praktijk hebben 
dode bomen met adequate afmetingen, ook al zijn ze 
niet gelijk verdeeld over het hele terrein, voorrang op 
de aangeduide levende bomen. deze bepaling is niet 
van toepassing op bomen met een hoge economische 
waarde per stuk.

Kolom 11 : Bomen van biologisch belang

Bomen van biologisch belang (1/2 ha van bos dat in 
aanmerking komt) die men handhaaft krachtens het BWR 
van 24 maart 201113 moeten duidelijk worden toege-
kend aan een perceel (afgezien van een te behouden 
stuk natuur). Zij moeten worden geïdentificeerd door een 
markering overeenkomstig de procedure afgekondigd 
door de Minister (zie definities in Luik 2). Dit markering 
bestaat uit 1 driehoek zonder basis gegraveerd of ges-
childerd op de kofferbak of in een plaquette bevestigd 
aan de kofferbak terugname genoemd.

De markering is aangebracht op een hoogte tussen 1 en 
2 m van de grond. Indien de markering wordt door mid-
del van een plaquette, dat dit kan worden vastgesteld 
op meer dan 2 m van de grond 
Indien de aard van de populatie niet toelaat om de 
bomen van biologisch belang aan te duiden, dan moet 
men de bomen markeren die men vrij zal laten evolueren 
tot dit stadium. deze bepaling is niet van toepassing op 
bomen met een hoge economische waarde per stuk.

ook om redenen van controle, wordt aanbevo-
len de grootte van de grondstukken tot 30 ha 
op basis van de huidige fysieke grenzen op de 
grond. grotere percelen worden gedoogd indien 
het niet mogelijk is te baseren op fysieke grenzen. 

Kolom 7 : Bestemming
Deze kolom vermeldt de informatiecode van het 
perceel, zijnde :

• FA : in aanmerking komend perceel (bos en wat 
daarbij behoort)

• IC : te behouden stuk natuur (verplicht en bijkomend)

• LE : trapsgewijs opgebouwde bosrand (verplicht en 
bijkomend)

• RX : naaldbomen (of UGG7 of UG10)11

• RE : herstel

Kolom 8 : lengte van de trapsgewijs opgebouwde 
bosranden

Deze lengte moet duidelijk worden toegelicht om de 
gemiddelde breedte van de rand te kunnen berekenen.

Kolom 9 : steunaanvragen

Deze kolom moet verplicht worden aangekruist indien 
de eigenaar de niet-landbouwkundige vergoeding 
vraagt (40 €/ha als huidige AB en 20 €/ha in kan-
didaat-sites). 
 
Kolom 10 : dode bomen
dode bomen (2 /ha bos) die men handhaaft krachtens 
het BWR van 24 maart 2011 moeten duidelijk worden 
toegekend aan een perceel (afgezien van een te behou-
den stuk natuur). Hun omtrek gemeten op 1m50 hoogte 
moet meer dan 125 cm bedragen. Indien mogelijk moe-
ten zij op gelijkvormige wijze worden verdeeld over het 
hele eigendom en moeten ze worden geïdentificeerd 
door een merk overeenkomstig de procedure die werd 
afgekondigd door de Minister12. Dit markering bestaat 
uit 1 gegraveerde geschilderd of driehoek of een pla-
quette bevestigd aan de kofferbak terugname genoemd.

opGELEt : Bomen van biologisch belang mogen niet 
worden aangeduid in de stukken te behouden natuur! 
Ze kunnen echter overeenkomen met loofbomen met 
kenmerken die hierboven werden genoemd in behee-
reenheid G7, 10 of om naaldbomen (RX). Hun aantal 
wordt berekend op basis van de oppervlakte van het 
bos die in aanmerking komt, waar men de stukken 
voor behoud van de natuur van aftrekt, vóór de bere-
kening van het aantal bomen van biologisch belang.

oppervlaktes die dienen voor de berekening   
= oppervlaktes in : Fa+le+re

13.  Het BWR van 24 maart 2011 inzake de algemene preventieve 
maatregelen die van toepassing zijn op Natura 2000-sites en op 
kandidaat-sites voor het Natura 2000-netwerk.

opGELEt : Dode bomen mogen niet worden aan-
gewezen in de stukken te behouden natuur !

Hun aantal wordt berekend op de totale oppervlakte 
van het eigendom, naaldbomen inbegrepen. De 
oppervlakte van de stukken te behouden natuur wordt 
hier echter van afgetrokken vóór de berekening van 
het aantal dode bomen.

oppervlaktes die dienen voor de berekening  = 
oppervlaktes in : Fa+le+re+rX

12.  AM markering van 27/03/2014.

In verband met controles moeten de opgegeven opper-
vlaktes gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden op 
het terrein. Dit impliceert een markering, overeenkomstig 
de procedure, afgekondigd door de Minister10, van de 
grenzen van de te behouden stukken natuur, tenzij deze 
duidelijk identificeerbaar zijn door middel van fysische 
grenzen (randen, wegen, waterlopen,...). Dit markering 
bestaat uit twee evenwijdige horizontale lijnen gegra-
veerd of geschilderd op de kofferbak of in een plaquette 
bevestigd aan de kofferbak terugname genoemd.
De markering is aangebracht op een hoogte tussen 1 en 
2 m van de grond. Indien de markering wordt door mid-
del van een plaquette, dat dit kan worden vastgesteld 
op meer dan 2 m van de grond.
De trapsgewijs opgebouwde bosranden moeten ook 
gemarkeerd worden. Aan de rand van het massief 
moeten het begin en het eind van de trapsgewijs opge-
bouwde bosrand identificeerbaar zijn.  
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D.2.  EIGENDoMMEN op kANDIDAAtSItES 
vooR hEt NAtURA 2000-NEtwERk

1. Algemeenheden  

De vergoedingen en subsidies zijn bepaald in het 
besluit van de Waalse regering van 14 juli 2016.

In 2017 wordt de niet-landbouwkundige vergoeding 
(gedefinieerd in punt 2 van luik 2) jaarlijks toegekend 
aan de private eigenaars die minstens 5 hectare 
in aanmerking komend bosgebied bezitten op een 
Natura 2000-site.
De gedetailleerde cartografie van de gebieden is niet 
beschikbaar. Zullen eveneens in aanmerking komen 
voor Natura 2000 voor de campagne 2017 :

��alle percelen loofbos ;

��wat bij het bos hoort vermeld in schema 3 ;

��stukken te behouden natuur ;

��stapsgewijs opgebouwde bosranden  ;

��herstelde percelen14.
      
opmerkingen :
populaties naaldbomen van minstens 10 are geven 
geen recht op een vergoeding.

Bijkomende subsidies kunnen worden toegekend. 
(zie punt D.1.1 Algemeenheden)

2. Hoe vult u rubriek 3 van het formulier in ?
De logica uitgelegd in punt D.1 is ook hier van toe-
passing.  

E. RUBRIEk 4 : AANvRAAG vAN SUBSIDIES 
op EEN NAtURA 2000-SItE
punt 4 moeten verplicht worden ingevuld om te kun-
nen genieten van de bijkomende subsidie : randen en 
te behouden stukken natuur. 

f. RUBRIEk 5 : hANDtEkENING(EN)

Belangrijke opmerkingen :
Hij moet schriftelijk (via een schrijven of per fax) de 
Directie Buitendiensten van het Departement Landbouw 
op de hoogte brengen van elke wijziging die werd aan-
gebracht aan de aangifte, en dit onmiddellijk en in elk 
geval voor elke administratieve controle en/of controle 
ter plaatse (cf. formulier 1 bijgevoegd als bijlage).

In 2017, een nieuwe toepassing op internet aan de 
aangevers is voorgesteld. de administratieve en carto-
grafische gegevens van de oppervlakteaangifte en de 
steunaanvragen zal kunnen worden gecodeerd in een 
gebruiksvriendelijke interface. Bovendien zal de hulp 
bij het coderen en de automatische controles het moge-
lijk maken om de aangifte te vereenvoudigen en het 
aantal fouten te beperken.
In het kader van dit online plaatsen wordt u gevraagd 
om voor elk natuurlijk persoon een e-mail adres op te 
geven.

• Indien een persoon niet over een e-mail adres bes-
chikt moet niets worden ingevuld.

• De e-mailadressen hoeven niet noodzakelijk vers-
chillend te zijn voor elke persoon.

• Indien er natuurlijke personen ontbreken of indien er 
natuurlijke personen zijn die geen deel meer uitma-
ken van een bepaalde onverdeeldheid, kunnen de 
wijzigingen medegedeeld worden aan de betrokken 
Directie Buitendiensten (zie Rubriek 1B).

Door het plaatsen van zijn handtekening bevestigt 
de boseigenaar dat de oppervlakteaangifte die hij 
invulde naar waarheid werd ingevuld, en correct is.
Alle betrokken leden of hun gemachtigde(n) moeten 
het aanvraagformulier ondertekenen indien het een 
onverdeeldheid betreft, een erfopvolging, een groe-
pering, een rechtspersoon of een bedrijf.

14.  Deze herstellingen moeten worden gedekt door een certificaat van 
voltooiing van de werkzaamheden en een conformiteitsattest door 
het DNB.



B. BESChRIjvING vAN DE pLANNEN  

Afbeelding 1.  Algemene structuur van de plannen

1. Kader ‘Eigenaar’  
Dit kader vermeldt de identificatie van de eigenaar 
(daadwerkelijk genoteerd producent in het kader) :

��links in het kader staan zijn naam en zijn correspon-
dentieadres ;

��rechts staat zijn identificatienummer en zijn dossier-
nummer voor 2017, die precies dezelfde moeten 
zijn als die op uw formulier voor de oppervlakteaan-
gifte en steunaanvraag.

2. Kader ‘Legende’
Dit kader bevat informatie die nuttig is om het plan 
te lezen.
links van boven naar onder    

��een aanwijzing van de schaal van de tekening; 
1/5000 betekent dat 1 cm op het plan gelijk is aan 
50 meter op het terrein ; 

��‘plan aantal 1/aantal 2’ nummert elk plan ten 
opzichte van het totaal aantal plannen dat u hebt 
ontvangen. Het «aantal 1» moet worden vermeld in 
kolom 2 van rubriek 3.

In het midden staat de betekenis van de gekleurde 
lijnen die worden gebruikt op het plan   

��in het roze (dikke lijn) : de omtrek van de referentie-
blokken ;

��in het roze (fijne lijn) : de grenzen van de UGG7 met 
hun aanduiding «G7» (voor de 7 aanwijzingsbeslui-
ten van 2009 (AB)) ;

A. INLEIDING
Er werden twee sets fotoplannen verzonden (in kleur) :

• De GEKOPIEERDE fotoplannen  zijn bestemd voor de 
aanvrager en moeten niet worden terugbezorgd aan 
de Administratie.

• de ORIGINELE fotoplannen moeten worden inge-
vuld en moeten worden terugbezorgd aan de Direc-
tie Buitendiensten, samen met het formulier voor de 
oppervlakteaangifte en steunaanvraag.

De fotoplannen vermelden :
op HeT orIgIneel :

��de Natura 2000-grens (in het groen, dikke lijn) ;

��de grenzen van de percelen aangegeven door 
de boseigenaar tijdens de vorige campagne 
(in het geel, fijne lijn) met hun respectieve num-
mers (nummers vermeld op het voorgedrukte oA 
2017-formulier) ;

��de grenzen van de referentieblokken (in het roze, 
vette lijn) met hun respectieve identificaties (bes-
taande uit 5 tekens : een letter en 4 cijfers) ;

��de grenzen van de UGG7 (in het roze, dunne lijn) met 
daarbij «G7» (voor de 7 AB);

��de grenzen van de UG10 (in het roze, dunne lijn) 
met daarbij «10» (voor de AB genomen na de 30 
april 2009 en voor de 01 januari 2017) ;

��de grenzen van de door andere boseigenaars aan-
gegeven percelen of van de niet-aangegeven perce-
len die zich in het referentieblok bevinden of elemen-
ten niet in aanmerking komen (oranje, dunne lijn) ;

��gewestelijke en nationale grenzen (in paars, dunne lijn) ;

��de naam van de plaatsen (in het rood).

op de KopIe :

��alle grenzen van het origineel en de andere UG in 
blauw (voor de AB genomen in 2009 en voor de 01 
januari 2017) ;

2oppervlakteaangifte 2017

▶

ii.  Hoe de fotoplannen 
aanvullen?

2. Kader Legende

3. Kader van de tekening

4.  Kader   
«referentie blok»

1. Kader Eigenaar

© SPW - Claudine Klein
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2. Hoe moet u deze fotoplannen invullen en versturen ?
stap 1 : Voorbereiding op de kopieën van de foto-
plannen alvorens de originelen in te vullen

De eigenaar die een steunaanvraag indient, wordt 
aangeraden om zijn bosperceel voor te bereiden 
op de KOPIEËN die voor hem zijn voorbehouden 
voordat hij de wijzigingen aanbrengt op de origi-
nele fotoplannen die gestuurd zullen moeten wor-
den naar de Directie Buitendiensten die het dossier 
beheert.

stap 2 : schrappen van de voorgedrukte percelen  

om een bestaand perceel te schrappen moet men 
eerst en vooral het desbetreffende perceel van het oA 
2017-formulier schrappen door het vak van kolom 4 
aan te kruisen en vervolgens met een rode balpen het 
nummer van het perceel op het fotoplan te doorstrepen.

stap 3 : wijziging van de bestaande percelen (wijzi-
ging van de omtrek, splitsing van de percelen,…)

In de volgende gevallen : 

• de oppervlakte van het aan te geven perceel in 
kolom 6 van rubriek 3 bedraagt minder of meer dan 
de waarde gedrukt op het formulier ;

• de geografische grenzen van het perceel werden 
gewijzigd, een bosperceel wordt in tweeën gesplitst 
(creëren van een stuk te behouden natuur, staps-
gewijs opgebouwde bosrand,…)

In deze gevallen dient men het desbetreffend perceel 
van het oA 2017-formulier te schrappen door het vak 
van kolom 4 aan te kruisen en door een nieuw perceel 
te creëren onderaan het formulier. Vervolgens dient u 
met een rode balpen enkel de omtrek van het gewij-
zigde perceel te tekenen en het te nummeren in ove-
reenkomst met het nummer van het nieuwe perceel dat 
net gecreëerd werd (vermeld in kolom 1 van rubriek 3 
van het oA 2017-formulier).

stap 4 : creëren van nieuwe percelen

Een nieuw perceel worden toegevoegd aan rubriek 
3, na de voorgedrukte inventaris van de bospercelen 
van de eigenaar. De eigenaar tekent met rode balpen 
enkel de omtrek van het nieuwe perceel en nummert het 
overeenkomstig het nieuwe nummer van het perceel ver-
meld in kolom 1 van rubriek 3 van het aangifteformulier.

opmerking :

Indien een perceel niet zichtbaar is op de fotoplan-
nen bezorgd door de Administratie, dan moet de 
aanvrager een fotoplan halen waarop het wel zicht-
baar is, bij de Directie Buitendiensten die zijn dos-
sier beheert. De eigenaar moet daartoe zijn perceel 
of percelen kunnen lokaliseren ofwel aan de hand 
van de Belgische Lambertcoördinaten 72, ofwel op 
een NGI-kaart. De coördinaten van het kadastraal 
perceel zijn niet voldoende om de percelen te loka-
liseren  

��de grenzen van UG10, desgevallend (in het roze, 
fijne lijn) met hun aanduiding «10» (voor de AB inge-
voerd na 30 april 2009 en voor 01 januari 2017)

��in het geel (fijne lijn) : de percelen van de aangifte 
van het vorig jaar ;

��in oranje (fijne lijn) : de grenzen van de door andere 
boseigenaars aangegeven percelen of van de niet-
aangegeven percelen die zich in het referentieblok 
bevinden of elementen niet in aanmerking komen ;

��in het groen : de omtrek van de Natura 2000-site ;

��in het paars, fijne lijn : taalgrens en nationale grens ;

��tekst in het rood : de namen van de plaatsen ;

��in blauw : andere UG

3. Kader ‘Tekening’
Dit kader bevat grafische informatie beschreven in 
punt A op een luchtfotoachtergrond.
De graduatie voor de lokalisering is rond de foto-
grafische zone getekend. De cijfers zijn uitgedrukt 
in meter en bieden de mogelijkheid om gegevens te 
verkrijgen van elk punt van het gebied in het lokali-
satiesysteem dat wordt gebruikt door het Nationaal 
Geografisch Instituut (Belgisch Lambertsysteem 72). 
Dit coördinatiesysteem is terug te vinden op alle NGI-
kaarten.

	  afbeelding 2. lezen van een coördinaat op het plan 
 

C.  GEBRUIkSINStRUCtIES vAN DE 
pLANNEN

1.  Principe
Het binnenvlak van de percelen mag niet worden 
ingevuld of gearceerd, ook niet met fluorescerende 
viltstiften. De rechte stukken van de omtrek moeten met 
een liniaal worden getrokken. Wanneer er reeds een 
gele of roze lijn bestaat op de plaats waar een rode 
lijn moet worden getrokken, dan moet u zo nauwkeu-
rig mogelijk de bestaande lijn overtekenen.

De omtrekken van de ongewijzigde percelen en hun 
respectieve nummers moeten in het geel gelaten wor-
den op het fotoplan.

De rode kleur is verplicht op de fotoplannen. Gebruik 
liever geen balpen die te fijn schrijft. Markeerstiften 
zijn niet toegelaten.   

Enkel de omtrekken van de nieuwe percelen en 
van de percelen gewijzigd in 2017 moeten in het 
rood worden getekend op de fotoplannen.

17



Indien het aangegeven perceel een element bevat dat 
niet in aanmerking komt of dat niet op de foto staat 
(gebouw, weg,...), dan moet de omtrek van dit element 
eveneens in het rood worden getekend. 
De oppervlakte weergegeven door deze tweede omtrek 
zal worden afgetrokken van de eerste (afbeelding 3).

afbeelding 3. Uitsluiten van een element dat niet in 
aanmerking komt binnen een bosperceel
De te behouden stukken natuur en de bosranden wor-
den eveneens weergegeven op het orthofotoplan met een 
rode lijn. Het zijn genummerde percelen, net zoals de 
andere bospercelen van de eigenaar. op grafisch niveau 
werd er geen onderscheid gemaakt tussen wat verplicht 
is en wat supplementair is. Dit onderscheid zal worden 
gemaakt door de administratie op basis van de aangiftes.
opmerking : eens getrokken en heeft verklaard, de te 
behouden stuk natuur verplichte bewaring kunnen alleen 
worden verplaatst met instemming van de DNB

opGELEt : De oppervlakte van de te behouden stukken 
natuur, de bosranden (indien die laatste bestaan) en van 
de populaties naaldbomen moet worden afgetrokken van 
de oppervlakte van het bosperceel waarin ze liggen.

stap 5 : versturen van fotoplannen met oppervlak-
teaangifte en steunaanvraag 2017
De oRIGINELE fotoplannen moeten worden verstuurd, 
samen met het formulier voor de oppervlakteaangifte 
en steunaanvraag, naar de Directie Buitendiensten 
ten laatste op 31/03/2017. 

De envelop moet voldoende gefrankeerd zijn.

3. Nummering van de percelen
Indien er een perceel moet worden genummerd, dan 
moet het nummer worden vermeld in het binnenvlak 
indien er voldoende ruimte is, of in de onmiddellijke 
nabijheid indien dit niet het geval is. Wanneer het 
perceel wordt verwijderd, volstaat het om het nummer 
te schrappen met een rood kruis. 
De nummers moeten exact overeenstemmen met die 
van rubriek 3 van het oppervlakteaangifteformu-
lier. Er zal geen rekening worden gehouden met niet 
genummerde percelen.
Heel kleine percelen zijn soms moeilijk te tekenen. 
In dit geval moet men zo goed mogelijk hun omtrek 
tekenen en de nummers buiten de percelen schrijven, 
en niet erin.  
 
4. Tips :
De fotoplannen (zwart-wit) die worden opgestuurd 
naar de Administratie, moeten klaar en duidelijk zijn. 
Vlekken en nutteloze opmerkingen dienen te worden 
vermeden. De oRIGINELE plannen moeten worden 
gestuurd naar de Administratie, en de KopIEËN moe-
ten worden bewaard door de aanvrager. 
Enkel de fotoplannen voor de campagne 2017 
mogen worden gebruikt, geen enkele andere drager 
(NGI-kaart, enz.) zal worden aanvaard.

D.  GRAfISChE vALIDAtIE vAN DE 
AANGIftES vAN BoSoppERvLAktE

om in aanmerking te komen in het aangifteproces van 
de steunaanvragen in het kader van Natura 2000, 
moeten de bospercelen onderworpen worden aan 
een administratieve en grafische controle, gelet op 
de beginselen uit Verordening (EG) n° 1307/2013. 
tijdens deze validatie kan het voorkomen dat de 
grenzen van de aangegeven percelen op basis van 
de volgende beginselen worden gewijzigd :
•  De aangegeven percelen zijn beperkt tot de Natura 

2000-zone ;
•  De aangegeven percelen worden onderworpen 

aan een fotointerpretatie om de grenzen van de 
percelen precies te kunnen plaatsen in functie van 
de vastgestelde bedekking. Deze fotointerpreta-
tie maakt het eveneens mogelijk om antropogene 
zones zoals gebouwen van meer dan een are of 
wegen weg te nemen, maar ook om percelen die 
verkeerdelijk als loofbos zijn aangegeven in perce-
len met naaldbomen te veranderen ;

De percelen gelegen in zones die niet in aanmer-
king komen (Beheereenheden UGG7of UG10), 
evenals populaties naaldbomen van meer dan 10 
are (in kandidaatsites) en de herstelde percelen (met 
conformiteitattest van het DNB) moeten ook worden 
aangebracht op het orthofotoplan met een rode lijn. 
Het zijn genummerde percelen net zoals de andere 
bospercelen van de eigenaar.

opgelet, alle oRIGINELE plannen, ook deze die 
dit jaar niet worden gebruikt, moeten bij de verzen-
ding worden gevoegd.

Bijzondere aandacht dient te worden geschonken 
aan de behandeling van de UG10 (AB die van 
kracht wordt vóór 01 januari 2017). Bij ontstente-
nis van aanwijzingsbesluiten heeft de boseigenaar 
de verantwoordelijkheid gekregen om de naald-
boomzones op zijn grond af te bakenen. Het aanwij-
zingsbesluit geeft de afbakening aan van deze zones, 
via UG10. opgelet : UG10 betreft de exotische 
soorten, deze beheerseenheid omvat dus tevens 
bepaalde loofbomen zoals de rode Amerikaanse 
eik. Het is dus mogelijk dat de zone die eerst werd 
aangeduid met RX en niet precies overeenstemt met 
de UG10. Indien de eigenaar instemt met het tracé 
van de UG10, wijzigt hij zijn perceel zoals hierboven 
beschreven. Indien hij dit tracé betwist, wijzigt hij de 
RX-zone niet.
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•  Bijzondere aandacht wordt besteed aan paden op 
aangegeven percelen. De aan het NGI gemelde 
paden die geen deel uitmaken van de kadastrale 
percelen van de aangever, kunnen immers niet wor-
den opgenomen in de aangegeven percelen. Deze 
laatste zullen dan op de plek van het pad worden 
opgesplitst (Afbeeldingen 4.1 en 4.2). Een pad dat 
is opgenomen in de kadastrale percelen van de 
eigenaar zal daarentegen geen aanleiding geven 
tot splitsing ;

Let op : is het raadzaam om de splitsing van de perce-
len van meer dan 30 ha in percelen van maximaal 30 
ha ter vergemakkelijking van de controle ter plaatse. 
Deze splitsing moet worden gemaakt op basis van 
bestaande fysieke grenzen. Bij het ontbreken van der-
gelijke beperkingen, het terrein kan meer dan 30 ha.

•  Dezelfde logica wordt gevolgd voor de behande-
ling van waterlopen van meer dan 2 meter breed. 
Als een waterloop van dit type door een aange-
geven perceel stroomt en als deze waterloop het 
voorwerp uitmaakt van een apart kadastraal per-
ceel dat niet onder het eigendom van de aangever 
valt, dan zal het perceel worden opgesplitst en zal 
de oppervlakte van de waterloop worden uitgeslo-
ten (Afbeeldingen 5.1 en 5.2). 

Als het pand van de geklasseerde waterloop daa-
rentegen hoort bij een kadastraal perceel dat valt 
onder het eigendom van de aangever, dan moet het 
betrokken deel van de waterloop in het aangegeven 
en getekende perceel worden opgenomen. Let op, 
alleen de niet-ingedeelde streams zijn subsidiabel.  

afbeldingen 4 -  geval van uitsluiting van een pad 
op een aangegeven perceel

Afb. 4.1  Aanwezigheid van een pad op de NGI-
kaart en scheiding op kadasterniveau

afbeldingen 5 – geval van uitsluiting van een water-
loop van meer dan 2 meter breed op een aangegeven 
perceel

Afb. 5.1  Aanwezigheid van een waterloop op de 
NGI-kaart en aangegeven in de hydrolo-
gische laag (blauw) en scheiding op kadas-
terniveau (geel)

Afb. 4.2  Uiteindelijke codering : opsplitsing van het aan-
gegeven perceel en het referentieblok (roze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 5.2  Uiteindelijke codering : opsplitsing van het 
aangegeven perceel ( oranje) en het referen-
tieblok (roze)
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Het is niet de consistentie van het terrein waarmee 
men rekening moet houden, maar de band met het 
bos en de rol die de habitat dient te vervullen, of 
het nu gaat om een ingesloten terrein of een aan-
grenzend terrein ;

• « Te behouden stuk natuur » : bosperceel dat moet 
worden afgebakend overeenkomstig de procedure 
afgekondigd door de Minister16, waarbij elke vorm van 
exploitatie uitgesloten is teneinde de veroudering van 
het bos toe te laten en de natuurlijke dynamiek tot uiting 
te laten komen. Het perceel wordt aangeduid door 
de eigenaar en behoort tot een van de bossen die in 
aanmerking komen, bij voorkeur aan de rand van een 
waterloop of in gebieden met grote bossen; de bomen 
worden er behouden tot na hun natuurlijke dood, tot ze 
beginnen te rotten; daar is alleen de controle van wild 
toegelaten, de beveiliging van de wegen en het orga-
niseren van het onthaal van het publiek. Het te behou-
den stuk natuur bestaat uit een of meerdere elementen 
met een afzonderlijke oppervlakte van minstens 10 are 
voor zover de in aanmerking komende oppervlakte dit 
toelaat. Volledige reser- vaten gevormd krachtens arti-
kel 71, alinea 2 van de Boswetgeving gelden als te 
behouden stukken natuur. De te behouden stuk natuur 
fysiek moet zijn gemarkeerd, tenzij de grenzen van 
die dit zijn duidelijk herkenbaar door fysieke grenzen 
(grenzen, wegen, stream)15. Voorts wordt gevraagd 
niet te geven de stuk natuur op de weg en dat is 
zo voor de hand liggende redenen van veiligheid. 
ook voorgehouden, het te behouden stuk natuur kan 
verplaatst worden slechts met instemming van de DNB. 
 

• « Beheereenheid » : perimeter al dan niet uit één 
stuk, gelegen binnen de Natura 2000-site die glo-
baal homogene behoudsmaatregelen vereist, en die 
wordt afgebakend in functie van ecologische, tech-
nische en/of socio-economische criteria (zie luik 1, 
tabel 2 en 3) ;

ovERzICht vAN DE StEUNREGELINGEN :
Dit 2e deel van de verklarende handleiding bij het 
formulier van 2017 voor de aangifte van bosopper-
vlakte en steunaanvraag Natura 2000 is bedoeld 
om in het kort de voorwaarden uit te leggen om in 
aanmerking te komen voor de steunregelingen voor 
bosbouw die met dit formulier kunnen worden aan-
gevraagd.

ENkELE DEfINItIES 15

• « Bos » : een gebied van meer dan 0,5 ha met bomen 
van meer dan 5 meter hoog en een bladerdak van 
meer dan 10 procent of bomen die deze waarden 
ter plaatse kunnen bereiken, doch hoofdzakelijk voor 
landbouw of bebouwing gebruikt land valt hier niet 
onder. Het bos bevat ook de gronden die erbij beho-
ren, zoals de ruimtes met natuurlijke habitats, de hou-
topslagen, de moerassen, de vijvers, de brandwegen, 
met uitzondering van de grond die voornamelijk wordt 
bestemd voor een landbouw- of stedelijk gebruik ;

• « In aanmerking komend bos » : bossen en wouden :
a)  gelegen binnen een Natura 2000-site, met uitzon-

dering van exotische aanplantingen als dusdanig 
in kaart gebracht door de Administratie in het 
aanwijzingsbesluit laat de UGs 6,7,8,9, temp1 
en 3, de oud UGs (UGs G1 tot G6) en de UGs 
overeenkomend met toebehoren in het bos ;

b)  gelegen binnen een site die in aanmerking komt voor 
het Natura 2000-netwerk, met uitzondering van de 
percelen bestaande uit naaldbomen waarvan de 
oppervlakte groter is dan 10 are aan één stuk ;

c)  gelegen binnen een Natura 2000-site of in een site 
die aanmerking komt voor het Natura 2000-netwerk, 
en beschouwd als een in aanmerking komend woud 
volgens het gelijkvormigheidsattest van de Adminis-
tratie afgegeven overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 36 van het BWR van 14 juli 2016. 
 
 
 

• « wat bij het bos behoort » : wat bij het bos behoort 
overeenkomstig de Boswetgeving : ruimten bedekt 
met natuurlijke habitats (cf. luik 1, tabel 3), houtops-
lag, wildakkers, moerassen, vijvers, brandwering. 

overZiCHt 2 :  
overZiCHt van de steun 
1. inleiding –  
bevoegde autoriteiten

opGELEt : Voor de aangifte bevat ze de volgende 
bestemmingen : FA, IC, RE, LE

opGELEt : voor de bijkomende toelage moeten 
de instandhoudingseilanden verplicht gelegen zijn 
in gebieden van grof hout of in voorkomend geval 
in andere beboste gebieden. In geen geval mogen 
de bijkomende instandhoudingseilanden in de open 
omgevingen aangewezen worden. De oppervlakte 
mag niet meer dan 10 % van de totale oppervlakte 
van het eigendom in Natura 2000 uitmaken.

15.   opgelet: deze termen werden reeds behandeld in luik 1 met speci-
ficaties betreffende het praktische aspect van hun berekening

16. Ministerieel besluit van 27 mars 2014.

137122
Texte surligné 
Enkele definities
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• « Vochtige zone » : strook van vijfentwintig meter aan 
weerszijden van waterlopen, zone op minder dan 
vijfentwintig meter rond bronnen en vochtzones, op 
minder dan honderd meter rond opvangputten, op 
minder dan honderd meter rond stuwmeren en op 
veenachtige, paraveenachtige en hydromorfe gron-
den met permanente laag, zoals bepaald door de 
bodemkundige kaart van Wallonië ;

• « Boom van biologisch belang » : een eik, waarvan 
de stam meer dan 200 cm omtrek telt op 1,5 meter 

Tabel 7 : Beknopte voorstelling van de steun voor bosgebiedeigenaars op natura 2000-sites, campagne 2017.     (Bwr Vergoeding van 14 juli 2016)

Beschrijving wIe ? na te leven maatregelen (niet exhaustief) specifieke voorwaarden Bedrag van de steun duur van de verbintenis 

niet-landbouwkundige  
vergoeding private boseigenaars 

Bwr van 24 maart 2011
(algemene en preventieve maatregelen) 
·  2 dode bomen/ha (percelen met loofbo-

men en naaldbomen) afgezien van een te 
behouden stuk natuur.

·  1 boom van biologisch belang/2 ha 
afgezien van een te behouden stuk 
natuur.

·  te behouden stuk natuur van 3 % van de 
oppervlakte die in aanmerking komt*.

·  bosrand van 10 meter breed na het 
planten of herplanten aan de rand van de 
boomgroepen.

·  niet planten, geen bosbouw die het 
natuurlijk zaaien bevordert van naald-
bomen onder 12 m aan beide zijden 
van de oevertoppen van waterlopen en 
watervlakken.

aanwijzingsbesluit van de site
·  Maatregelen voorzien in het aanwijzings-

besluit in functie van de BE.

·  Beschikken over een totale in aanmerking 
komende bosoppervlakte die minstens een 
vergoeding van € 100 met zich meebrengt

·  Aanwijzingsbesluit (AB)
·  Identificatie
·  Steunaanvraag
·  De maatregelen naleven van het BWR van 

24 maart 2011+AB
·  Naleven van de reglementaire vereisten 

inzake beheer en de goede landbouw- en 
milieuconditie

€ 40/ha 1 jaar

Bijkomende subsidie in een niet-
landbouwkundige omgeving 

-  Bosrand meer dan 10 meter
-  te behouden stuk natuur meer 
dan 3 %

N1

N2

private en publieke eige-
naars  

·  som van de oppervlaktes N1 en N2 : 
minstens 1 ha

·  minstens 10 are/ elementen
·  de oppervlakte van de te behouden 

stukken natuur mag niet meer bedragen 
dan 10 % van de totale oppervlakte van 
het eigendom op Natura 2000, en moet 
zich bevinden op valleigrond of in een 
gebied met grote bossen.

€ 100/ha 30 jaar

van de grond, een boom met een holte of anders 
een loofboom van een inheemse soort met 150 
cm omtrek op 1,50 meter van de grond, of eender 
welke andere boom aangeduid door de beheerder 
en goedgekeurd door de bevoegde Directeur van 
het DNB of zijn afgevaardigde. Bomen met een 
sterke economische waarde per stuk komen niet in 
aanmerking. De private eigenaar moet de bomen 
die van biologisch belang zijn fysisch markeren op 
het terrein**.

Tabel 8: Beknopte voorstelling van de steun voor boseigenaars op kandidaat-sites, campagne 2017.       (Bwr Vergoeding van 14 juli 2016)

Beschrijving wIe ? na te leven maatregelen (niet exhaustief) specifieke voorwaarden Bedrag van de steun duur van de verbintenis 

niet-landbouwkundige  
vergoeding private bosgebiedeigenaars 

Bwr van 24 maart 2011
(algemene en preventieve maatregelen) 
·  2 dode bomen/ha (percelen met loofbo-

men en naaldbomen) afgezien van een te 
behouden stuk natuur.

·  1 boom van  biologisch belang/2 ha 
afgezien van een te behouden stuk 
natuur.

·  te behouden stuk natuur van 3 % van de 
oppervlakte die in aanmerking komt*.

·  bosrand van 10 meter breed na het 
planten of herplanten aan de rand van de 
boomgroepen.

·  niet planten, geen bosbouw die het 
natuurlijk zaaien bevordert van naald-
bomen onder 12 m aan beide zijden 
van de oevertoppen van waterlopen en 
watervlakken.

·  Beschikken over een totale in aanmerking 
komende bosoppervlakte die minstens een 
vergoeding van € 100 met zich meebrengt

·  Identificatie
·  Steunaanvraag
·  Naleven van de maatregelen van het BWR 

van 24 maart 2011 
·  Naleven van de reglementaire vereisten 

inzake beheer en de goede landbouw- en 
milieuconditie

€ 20 /ha 1 jaar

Bijkomende subsidie in een niet-
landbouwkundige omgeving 

-  Bosrand meer dan 10 meter
-  te behouden stuk natuur meer 
dan 3 %

N1

N2

private en publieke eigenaars

·  som van de oppervlaktes N1 en N2 : 
minstens 1 ha

·  minstens 10 are/ elementen
·  de oppervlakte van de te behouden 

stukken natuur mag niet meer bedragen 
dan 10 % van de totale oppervlakte van 
het eigendom op Natura 2000, en moet 
zich bevinden op valleigrond of in een 
gebied met grote bossen

€ 100 /ha 30 jaar

* De te behouden stukken natuur verplichte, voorgehouden, kunnen alleen worden verplaatst met instemming van de DNB.
** MB van 27/03/2014



23

Tabel 7 : Beknopte voorstelling van de steun voor bosgebiedeigenaars op natura 2000-sites, campagne 2017.     (Bwr Vergoeding van 14 juli 2016)

Beschrijving wIe ? na te leven maatregelen (niet exhaustief) specifieke voorwaarden Bedrag van de steun duur van de verbintenis 

niet-landbouwkundige  
vergoeding private boseigenaars 

Bwr van 24 maart 2011
(algemene en preventieve maatregelen) 
·  2 dode bomen/ha (percelen met loofbo-
men en naaldbomen) afgezien van een te 
behouden stuk natuur.

·  1 boom van biologisch belang/2 ha 
afgezien van een te behouden stuk 
natuur.

·  te behouden stuk natuur van 3 % van de 
oppervlakte die in aanmerking komt*.

·  bosrand van 10 meter breed na het 
planten of herplanten aan de rand van de 
boomgroepen.

·  niet planten, geen bosbouw die het 
natuurlijk zaaien bevordert van naald-
bomen onder 12 m aan beide zijden 
van de oevertoppen van waterlopen en 
watervlakken.

aanwijzingsbesluit van de site
·  Maatregelen voorzien in het aanwijzings-
besluit in functie van de BE.

·  Beschikken over een totale in aanmerking 
komende bosoppervlakte die minstens een 
vergoeding van € 100 met zich meebrengt

·  Aanwijzingsbesluit (AB)
·  Identificatie
·  Steunaanvraag
·  De maatregelen naleven van het BWR van 

24 maart 2011+AB
·  Naleven van de reglementaire vereisten 

inzake beheer en de goede landbouw- en 
milieuconditie

€ 40/ha 1 jaar

Bijkomende subsidie in een niet-
landbouwkundige omgeving 

-  Bosrand meer dan 10 meter
-  te behouden stuk natuur meer 
dan 3 %

N1

N2

private en publieke eige-
naars  

·  som van de oppervlaktes N1 en N2 : 
minstens 1 ha

·  minstens 10 are/ elementen
·  de oppervlakte van de te behouden 

stukken natuur mag niet meer bedragen 
dan 10 % van de totale oppervlakte van 
het eigendom op Natura 2000, en moet 
zich bevinden op valleigrond of in een 
gebied met grote bossen.

€ 100/ha 30 jaar

Tabel 8: Beknopte voorstelling van de steun voor boseigenaars op kandidaat-sites, campagne 2017.       (Bwr Vergoeding van 14 juli 2016)

Beschrijving wIe ? na te leven maatregelen (niet exhaustief) specifieke voorwaarden Bedrag van de steun duur van de verbintenis 

niet-landbouwkundige  
vergoeding private bosgebiedeigenaars 

Bwr van 24 maart 2011
(algemene en preventieve maatregelen) 
·  2 dode bomen/ha (percelen met loofbo-
men en naaldbomen) afgezien van een te 
behouden stuk natuur.

·  1 boom van  biologisch belang/2 ha 
afgezien van een te behouden stuk 
natuur.

·  te behouden stuk natuur van 3 % van de 
oppervlakte die in aanmerking komt*.

·  bosrand van 10 meter breed na het 
planten of herplanten aan de rand van de 
boomgroepen.

·  niet planten, geen bosbouw die het 
natuurlijk zaaien bevordert van naald-
bomen onder 12 m aan beide zijden 
van de oevertoppen van waterlopen en 
watervlakken.

·  Beschikken over een totale in aanmerking 
komende bosoppervlakte die minstens een 
vergoeding van € 100 met zich meebrengt

·  Identificatie
·  Steunaanvraag
·  Naleven van de maatregelen van het BWR 

van 24 maart 2011 
·  Naleven van de reglementaire vereisten 

inzake beheer en de goede landbouw- en 
milieuconditie

€ 20 /ha 1 jaar

Bijkomende subsidie in een niet-
landbouwkundige omgeving 

-  Bosrand meer dan 10 meter
-  te behouden stuk natuur meer 
dan 3 %

N1

N2

private en publieke eigenaars

·  som van de oppervlaktes N1 en N2 : 
minstens 1 ha

·  minstens 10 are/ elementen
·  de oppervlakte van de te behouden 

stukken natuur mag niet meer bedragen 
dan 10 % van de totale oppervlakte van 
het eigendom op Natura 2000, en moet 
zich bevinden op valleigrond of in een 
gebied met grote bossen

€ 100 /ha 30 jaar

• « Boom met een sterke economische waarde per stuk » : 
Boom van kwaliteit A (hakken, ontrollen 1e keus, fijn 
schrijnwerk, zagen 1e keus, duighout, meubelwerk) 
of B (ontrollen 1e en 2e keus, fijn schrijnwerk, zagen 
1e keus, duighout, meubelwerk) over een minimum 
lengte van 3 m; ;

• « dode boom » : dode boom, liggend of rechtstaand, 
omtrek van meer dan 125 cm op 1,50 meter 
hoogte, met uitsluiting van bomen met een sterke 
economische waarde per stuk of bomen die een 

bedreiging vormen voor de veiligheid, mits goedkeu-
ring van het Departement voor Natuur en Bossen.
De particuliere eigenaar mark op het terrein concreet 
zijn dode bomen **

 

* De te behouden stukken natuur verplichte, voorgehouden, kunnen alleen worden verplaatst met instemming van de DNB.
** MB van 27/03/2014
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��de instandhoudingseilanden op het fotoplan identifi-
ceren en op het terrein fysisch markeren volgens de 
procedure bepaald door de Minister18 ;

��Verklaar alle percelen land in N2000 van wie hij is 
beheerder ;

��de dode bomen en de bomen met een biologische 
waarde uit te behouden stuk natuur op het terrein 
fysisch markeren volgens de procedure bepaald 
door de Minister18 ;

��voor de oppervlaktes waarvoor hij de vergoeding 
aanvraagt de maatregelen naleven vermeld in het 
aanwijzingsbesluit en in het besluit van de Waalse 
regering inzake de preventieve maatregelen die van 
toepassing zijn op de Natura 2000-sites (zie tabel 7) ;

��voor de oppervlaktes waarvoor hij de vergoeding 
vraagt, de reglementaire vereisten naleven inzake 
beheer en de goede landbouw- en milieuconditie, zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1306/2013 van 
de Raad of zoals gevraagd het artikel 30 van het regle-
ment 1305/2013 ;

��Artikel 56 §1 en 2 van de wet van 12 juli 1973 op 
het natuurbehoud eerbiedigen.

2.3  NIEt-LANDBoUwkUNDIGE 
vERGoEDING - kANDIDAAt-SItES 
vooR hEt NAtURA 2000-NEtwERk  

Begunstigden : private bosbeheerder. 
Bedrag : € 20 per hectare in aanmerking komend 
bos per jaar. Dit bos moet niet noodzakelijk uit één 
stuk zijn, en moet ook niet op een en dezelfde Natura 
2000-site liggen.
drempel : minimaal € 10017

om te kunnen genieten van deze vergoeding moet 
de private eigenaar zijn aanvraag indienen via het 
formulier voor de aangifte van bosoppervlakte en 
steunaanvraag, en hij moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden : 

��geïdentificeerd zijn bij de Administratie in het kader van 
het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS) ;

��jaarlijks binnen de door de Administratie gestelde 
termijn een vergoedingsaanvraag indienen via 
aangetekende brief of met bericht van ontvangst 
bij de Directie Buitendiensten van het Departement 

2.1. INLEIDING
De vergoedingen en subsidies die hieronder 
worden beschreven zijn niet cumuleerbaar met 
de subsidies die worden toegekend aan natuur- 
en bosreservaten in de zin van artikel 3 van de 
wet inzake natuurbehoud.
Voor wat betreft de niet-landbouwkundige vergoeding 
en de subsidies zal elke begunstigde deze vergoe-
dingen en/of subsidies kunnen ontvangen ten belope 
van een maximum bedrag van 200.000 euro in de 
loop van 3 opeenvolgende boekjaren, en voor alle 
percelen opgenomen bij Natura 2000. 

2.2  NIEt-LANDBoUwkUNDIGE vERGoEDING 
–NAtURA 2000-SItES GEDEkt DooR EEN 
AANwIjzINGSBESLUIt 

Begunstigden : private bosbeheerder. 
Bedrag : € 40 per hectare in aanmerking komend 
bos per jaar. Dit bos moet niet noodzakelijk uit één 
stuk zijn, en moet ook niet op een en dezelfde Natura 
2000-site liggen.
drempel : minimaal € 10017

om te kunnen genieten van deze vergoeding moet 
de private bosbeheerder zijn aanvraag indienen via 
het formulier voor de aangifte van bosoppervlakte 
en steunaanvraag, en hij moet voldoen aan de vol-
gende voorwaarden : 

��geïdentificeerd zijn bij de Administratie in het kader 
van het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem 
(GBCS) ;

��jaarlijks binnen de door de Administratie gestelde 
termijn een vergoedingsaanvraag indienen via 
aangetekende brief of met bericht van ontvangst 
bij de Directie Buitendiensten van het Departement 
Landbouw van de Administratie. Dit moet gebeuren 
via het door de Administratie opgestelde oppervlak-
teaangifteformulier ;

��over het perceel beschikken op de datum die door 
de Administratie werd vastgelegd;

��beschikken over een gecumuleerde oppervlakte die 
in aanmerking komt, waaruit een vergoeding voor-
tvloeit van minstens € 100. Het dient genoteerd dat 
de private eigenaar alle bospercelen waarover hij 
beschikt in Natura 2000 moet aangeven ;

2.  de steun 

18.  Ministerieel besluit van 27 maart 2014 17.  Deze drempel van € 100 is niet gebaseerd op de door de eigenaar 
aangegeven oppervlakte, maar op de oppervlakte die wordt bepaald 
door de Administratie.  



26

Landbouw van de Administratie. Dit moet gebeuren 
via het door de Administratie opgestelde oppervlak-
teaangifteformulier ;

��over het perceel beschikken op de datum die door 
de Administratie werd vastgelegd ;

��beschikken over een gecumuleerde oppervlakte die 
in aanmerking komt, waaruit een vergoeding voor-
tvloeit van minstens € 100. Het dient genoteerd dat 
de private eigenaar alle bospercelen waarover hij 
beschikt in Natura 2000 moet aangeven ;

��voor de oppervlaktes waarvoor hij de vergoeding 
aanvraagt de maatregelen naleven vermeld in het 
besluit van de Waalse regering inzake de preven-
tieve maatregelen die van toepassing zijn op de 
Natura 2000-sites (zie tabel 8) ; 

��de instandhoudingseilanden op het fotoplan identifi-
ceren en op het terrein fysisch markeren volgens de 
procedure bepaald door de Minister18 ;

��de dode bomen en de bomen met een biologische 
waarde op het terrein fysisch markeren volgens de 
procedure bepaald door de Minister18 ;

��voor de oppervlaktes waarvoor hij de vergoeding 
vraagt, de reglementaire vereisten naleven inzake 
beheer en de goede landbouw- en milieuconditie, zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1306/2013 van 
de Raad of zoals gevraagd het artikel 30 van het regle-
ment 1305/2013.

2.4  BIjkoMENDE SUBSIDIE IN EEN NIEt-
LANDBoUwkUNDIGE oMGEvING   

Begunstigden : private bosbeheerder die genieten 
van niet-landbouwkundige vergoedingen of die inte-
kenen op de subsidie die overeenstemt met de niet-
landbouwkundige vergoeding, alsook de publieke 
eigenaars in Natura 2000-sites gedekt door een 
aanwijzingsbesluit of op kandidaat sites voor het 
Natura 2000-netwerk.
Verbintenisperiode : minstens 30 jaar.
Bedrag : de bijkomende subsidie in een niet-land-
bouwkundige omgeving bedraagt 100 €/hectare 
voor het invoeren van maatregelen betreffende de 
volgende oppervlaktes :

��maximum 20 meter bosrand, meer dan de basisver-
bintenis die 10 meter bedraagt ;

��te behouden stuk natuur meer dan de verplichte 3 %. 
Er is een minimale oppervlakte van 1 ha vereist. Die 
oppervlakte moet niet uit één stuk zijn, maar mag zijn 
samengesteld uit meerdere elementen van minstens 
10 are.
Het totale percentage eigendom in Natura 2000 voor 
te behouden stukken natuur mag niet meer bedragen 
dan 10 % en moet gebieden met grote bossen of 
valleigronden betreffen.

2.5  ANDERE SUBSIDIES 
Via maatregel 7.6 van het waals programma voor 
plattelandsontwikkeling 2014-2020 is het mogelijk om 
toelagen te verkrijgen voor het herstellen van habitats en 

18.  Ministerieel besluit van 27 maart 2014 

soorten in Natura 2000-gebieden en in de ecologische 
hoofdstructuur (EHS).
Zie bijlage voor meer info.
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3.1.3 Verplichtingen van de eigenaars
Met het oog op de goede uitvoering van de controles 
(administratief en ter plaatse), zijn de eigenaars er 
onder andere toe gehouden :

��toegang te verlenen tot hun eigendom aan elke 
persoon die belast is met een controleopdracht op 
vraag van de bevoegde autoriteit beoogd in punt 
3.1.1 hierboven. De persoon desgevallend bijs-
taan of laten bijstaan door zijn vertegenwoordiger 
en onder zijn verantwoordelijkheid ;

��aan het operationeel Directoraat-generaal Land-
bouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu alle 
documenten en informatie verstrekken die nodig 
geacht worden.

Elke weigering van controle ter plaatse ongeacht de 
aard, van de aanvrager of zijn vertegenwoordiger, 
impliceert automatisch de weigering van de aan-
vraag voor een vergoeding of subsidie.

3.2 BERoEp  

3.2.1  Niet akkoord met een beslissing genomen door 
de Waalse Administratie

wat kunt u doen indien u niet akkoord gaat met een 
beslissing genomen door de waalse overheid ? 

��Voor problemen in verband met de identificatie 
kunt u zich richten tot de Directie Buitendiensten 
van het Departement Landbouw waarvan het 
dossier afhangt. 

��Voor problemen in verband met de betaling van 
de in hoofdstuk 2 bedoelde vergoedingen en 
toelagen, kunt u zich richten tot de Directie Land-
bouwoppervlakte. Indien de uitleg met betrek-
king tot de betaling van het bedrag van de steun 
betwistbaar lijkt, dan dient men een zorgvuldig 
gemotiveerd beroep te richten aan directeur van 
de betalingsautoriteit. 

��Indien desgevallend het beroep tot niets leidde, dan 
kan er een afzonderlijke klacht worden ingediend bij : 
Bemiddelaar van de waalse regering 

 54, rue Lucien Namèche

5000 Namur
e-mail : courrier@mediateur.wallonie.be
Website : http://mediateur.wallonie.be
Gratis nummer : 0800/19199

3.1 DE CoNtRoLES

3.1.1 Bevoegde controleautoriteiten
De administratieve controle van de dossiers wordt 
behartigd door het Departement Steun van het ope-
rationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke 
Hulpbronnen en Leefmilieu (DGo3) voor de steun 
beschreven in de rubrieken 2.
De controle ter plaatse overeenkomstig de vigerende 
Europese reglementering wordt gegarandeerd door 
het Departement voor Natuur en Bossen van het 
DGo3.
De Departementen Leefmilieu en Water, Grond en 
Afval zijn eveneens bevoegd om bepaalde specifieke 
controles ter plaatse uit te voeren. De vaststellingen 
die werden gedaan tijdens deze controles worden 
doorgegeven aan het Departement van de politie en 
de Controles voor verdere afhandeling. 

3.1.2 Administratieve controles en controles ter plaatse
algemene principes : de administratieve controles en 
de controles ter plaatse worden uitgevoerd zodat men 
een efficiënte controle kan garanderen van het nale-
ven van de voorwaarden inzake de toelaatbaarheid 
en het toekennen van de steun.
de administratieve controles worden uitgevoerd voor 
alle steunaanvragen en alle betalingsaanvragen en 
dekken alle elementen die men kan en die nuttig zijn 
om te controleren met administratieve middelen. De 
procedures garanderen de registratie van de contro-
leactiviteiten, van de resultaten van de controles en 
van de maatregelen die werden genomen ten aan-
zien van de vastgestelde anomalieën.
de controles ter plaatse betreffen de controles van 
de oppervlaktes, en de controles van het naleven van 
de verbintenissen en de bepalingen gedefinieerd in 
de aanwijzingsbesluiten van de Natura 2000-sites, 
in het besluit van de Waalse regering van 24 maart 
2011 inzake de algemene preventieve maatregelen 
die van toepassing zijn op de Natura 2000-sites, 
alsook in het besluit van de Waalse regering van 14 
juli 2016 betreffende de vergoedingen en de sub-
sidies op Natura 2000-sites, en in de sites die in 
aanmerking komen voor het Natura2000-net en in de 
ecologische hoofdstructuur. 

 3. Corrigerende maatregelen
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verschuldigde bedragen gerealiseerd werd binnen 
dezelfde termijn, dan is er geen enkele interest vers-
chuldigd. De invordering waarvan het totaal bedrag 
minder dan of 50 euro bedraagt, per aanvraag waar-
naar de invordering verwijst, zal niet worden voor-
tgezet, in de veronderstelling dat de administratieve 
kosten die een dergelijke invordering impliceert niet 
in verhouding zijn met de desbetreffende invordering.

3.4  vERMINDERINGEN, UItSLUItINGEN EN 
BoEtES

3.4.1  Verminderingen en uitsluitingen in geval van 
onjuiste oppervlakteaangifte   

Voor elk steunbeleid gelden verminderingen en bijzon-
dere uitsluitingen. De voornaamste verminderingen 
voor het steunbeleid inzake de oppervlakte, zijn de 
volgende :
Te veel aangeven :
Indien de aangegeven oppervlakte meer dan 3 % of 2 
hectare meer bedraagt dan de bepaalde oppervlakte, 
dan wordt de steun verminderd met het dubbele van het 
vastgestelde verschil. 
Indien het vastgestelde verschil meer dan 20 % bedraagt, 
wordt er geen enkele steun verleend voor het jaar in kwes-
tie. 
Indien dit verschil meer dan 50 % bedraagt, dan wordt 
de begunstigde bovendien beboet ten belope van een 
bedrag gelijk aan het bedrag dat overeenstemt met het 
verschil tussen de aangegeven oppervlakte en de vastge-
legde oppervlakte. 
Indien er opzettelijk te veel wordt aangegeven, dan zijn 
dezelfde verminderingen van toepassing, maar vanaf 
een verschil tussen de aangegeven oppervlakte en de 
bepaalde oppervlakte van 0,5 % of een hectare.

3.4.2 Het niet naleven van verbintenissen en bepalingen  
Indien de verbintenissen en bepalingen bedoeld in 
het aanwijzingsbesluit, in het besluit van de Waalse 
regering van 14 juli 2016 houdende de algemene 
preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de 
Natura 2000-locaties, alsook in het besluit van de 
Waalse regering betreffende de vergoedingen en 
toelagen in Natura 2000-sites niet worden nage-
leefd, dan gaat de Administratie over tot een verla-
ging van de steun (overeenkomstig aan het MB van 
14 juli 2016).
Het bedrag van deze verlaging wordt bepaald naar 
gelang van de ernst, de omvang en het permanente 
karakter van de vastgestelde niet-naleving. 

3.4.3  Boetes (laattijdig indienen van de aangifte van 
bosoppervlakte en steunaanvraag)

Het laattijdig indienen van de aangifte van bosop-
pervlakte en steunaanvraag leidt tot een vermindering 
van het bedrag van de niet-landbouwkundige vergoe-
ding met 1 % per werkdag vertraging. Bovendien 
worden aanvragen ingediend na 25 april 2017 als 
onontvankelijk beschouwd en geven ze geen recht op 
een vergoeding.

3.2.2 Modaliteiten om een beroep in te dienen   
Elk beroep tegen een beslissing van de Administra-
tie moet schriftelijk en via een aangetekend schrijven 
worden gericht aan de Administratie binnen de 45 
kalenderdagen volgend op de kennisgeving van de 
beslissing, met daarbij ingesloten de documenten die 
het beroep rechtvaardigen.

Het beroep is getekend en bevat minstens de vol-
gende informatie :
1° de naam, voornaam en het adres van de eiser ;
2° indien de eiser een rechtspersoon is, de naam of 

de handelsnaam, de juridische vorm, het adres 
van de maatschappelijke zetel alsook de naam, 
voornaam, het adres en de hoedanigheid van de 
persoon die gemachtigd is om beroep in te dienen ;

3° de referenties, het voorwerp en de datum van de 
betwiste beslissing ;

4° de ontwikkelde middelen met het oog op de 
betwiste beslissing.

Het beroep zal nietig worden verklaard indien het niet 
voldoet aan de hierboven vastgelegde voorwaarden.

De Administratie bevestigt de ontvangst van elk 
beroep binnen een termijn van vijftien kalenderdagen 
vanaf de ontvangst.
Indien het beroep in overweging kan worden geno-
men, dan deelt de Administratie schriftelijk aan de 
producent haar definitieve beslissing mee. Desge-
vallend zal de betaling van de premie die daaruit 
volgt zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
Het indienen van beroep onderbreekt de procedure 
voor het terugbetalen van ten onrechte betaalde 
bedragen niet.
Het beroep moet worden ingediend met behulp van 
formulier 2.

3.3 INvoRDEREN
In het geval van een onverschuldigde betaling is de 
betrokken begunstigde verplicht om de ontvangen ver-
goedingen of subsidies terug te betalen.

De vorige alinea blijft van toepassing in geval van 
inbeslagneming, overdracht, situatie van gelijkge-
rechtigdheid of insolvabiliteitsprocedure.
In geval van invordering wordt het interestpercen-
tage berekend overeenkomstig het wettelijk stelsel. 
De interesten lopen vanaf de kennisgeving aan de 
begunstigde van de verplichting om terug te betalen 
tot de datum van de voornoemde terugbetaling of 
de aftrek van de verschuldigde bedragen. Indien de 
onverschuldigde betaling wordt terugbetaald binnen 
de dertig kalenderdagen volgend op de datum van 
de invorderingsaanvraag of indien de aftrek van de 

Het invorderen van een onverschuldigde betaling kan 
gebeuren door dit bedrag af te trekken van de betalin-
gen of de voorschotten ten gunste van de betrokken aan-
gever na de invorderingsbeslissing. De betrokken aan-
gever blijft niettemin vrij om de verschuldigde bedragen 
terug te betalen zonder deze aftrek af te wachten.
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AfKorTING

aB  Aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-
site

Be Beheereenheid

Bwr Besluit van de Waalse regering

dgo3 ou 
dgarne  Direction Générale opérationnelle de 

l’Agriculture, des Ressources Naturelles 
et de l’Environnement du Service public 
de Wallonie – (operationeel Directoraat-
generaal Landbouw, Natuurlijke Hulp-
bronnen en Leefmilieu van de Waalse 
overheidsdienst)

dnB  Departement Natuur en Bossen van het 
DGARNE

dpc  Departement van de politie en de Controle 

elFpo  Europees Landbouwfonds voor platteland-
sontwikkeling (ELFpo)

elFg Europees Landbouwgarantiefonds 

gBcs Geïntegreerd beheer- en controlesyteem

glB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

oa oppervlakteaangifte

pwdr  plan wallon de Développement Rural 
(Waals programma voor plattelandson-
twikkeling)

AANVULLENDE INforMATIE

Waalse Gewest - Algemeen Directeur inzake Land-
bouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu

portaalsite van het dgarne :  
http://environnement.wallonie.be
http://agriculture.wallonie.be

website natura 2000 :  
http://natura2000.wallonie.be

website natagriwal :   
http://www.natagriwal.be

België  
publicatiewebsite van het Belgisch staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

Europese Commissie
publicatiewebsite van het publicatieblad van de eU  
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm

portaal Biodiversiteit:
http://biodiversite.wallonie.be

4.  afkortingen -  
aanvullende informatie
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VRAGEN INZAKE DE IDENTIFICATIE EN DE BETALING     
 
LIJST VAN DE DIRECTIES BUITENDIENSTEN VAN HET DEPARTEMENT LANDBoUw

BeVoegdHeden en adres Tel. Fax

Kantoor van waVer Bevoegd voor de arrondissementen van Nijvel en Namen
WAALSE oVERHEIDSDIENSt - Departement Steun
Directie buitendienst - Kantoor van Waver 
Avenue pasteur 4, 1300 WAVER
wavre.agri.dgarne@spw.wallonie.be

010/23.37.40 010/23.37.99

Kantoor van THUIn Bevoegd voor de arrondissementen van thuin, Charleroi en Bergen
WAALSE oVERHEIDSDIENSt - Departement Steun
Directie buitendienst - Kantoor van thuin
Rue du Moustier 13, 6530 tHUIN
thuin.agri.dgarne@spw.wallonie.be

071/59.96.00 071/59.96.01

Kantoor van aTH Bevoegd voor de arrondissementen van Doornik, Ath, Moeskroen 
en Soignies
WAALSE oVERHEIDSDIENSt - Departement Steun
Directie buitendienst - Kantoor van Ath
Chemin du Vieux Ath 2c, 7800 AtH
ath.agri.dgarne@spw.wallonie.be

068/27.44.00 068/27.44.01

Kantoor van HoeI Bevoegd voor de arrondissementen van Luik, Hoei en Waremme
WAALSE oVERHEIDSDIENSt - Departement Steun
Directie buitendienst - Kantoor van Hoei 
Chaussée de Liège, 39 – 1e verdieping, 4500 HoEI
huy.agri.dgarne@spw.wallonie.be

085/27.34.20 085/23.36.58

Kantoor van malmÉdY Bevoegd voor het arrondissement van Verviers
WAALSE oVERHEIDSDIENSt - Departement Steun
Directie buitendienst - Kantoor van Malmédy
Av. des Alliés 13, 4960 MALMEDY
malmedy.agri.dgarne@spw.wallonie.be

080/44.06.10 080/44.06.30

Kantoor van
lIBramonT

Bevoegd voor de arrondissementen van Neufchâteau, Bastogne,
Virton en Aarlen, en voor de gemeenten Gedinne, Bièvre en
Vresse-sur-Semois
WAALSE oVERHEIDSDIENSt - Departement Steun
Directie buitendienst - Kantoor van Libramont
Rue Fleurie, 2 - 3e verdieping- 6800 LIBRAMoNt
libramont.agri.dgarne@spw.wallonie.be

061/26.08.30 061/26.08.62

Kantoor van cIneY Bevoegd voor de arrondissementen van Marche-en Famenne,
philippeville en Dinant, met uitzondering van de gemeenten 
Gedinne, Bièvre en Vresse-sur-Semois
WAALSE oVERHEIDSDIENSt - Departement Steun
Directie buitendienst - Kantoor van Ciney
Rue Edouard Dinot, 30, 5590 CINEY
ciney.agri.dgarne@spw.wallonie.be

083/23.07.40 083/22.04.05

5. bijlagen
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VrAGEN BETrEffENDE DE SUBSIDIES EN EENDEr WELK ANDEr TECHNISCH ProBLEEM

PARTNERS

nat-agri-wal asbl
place Croix du Sud, 2 bte L7.05.27
Bâtiment De Serres, local B.353
1348 Louvain-la-Neuve
GSM : 0479/660.950
N2000@natagriwal.be

nTF – plattelandseigenaars van wallonië
Rue Borgnet, 13    
5000 NAMUR
tél.: 081/ 26 35 83
info@ntf.be

FneF – nationale federatie van bosbouwexperten
Av. Gouverneur Bovesse, 112/6    
5100 jambes
tél.: 081/ 31.31.58 
(Uitsluitend om de lijst met bosbouwexperten te 
ontvangen)
http://www.experts-forestiers.be

DIRECTIES BUITENDIENSTEN VAN HET DEPARTEMENT NATUUR EN BoSSEN

adresse et personne de contact Téléphone
directie dnB van aarlen place Didier, 45 - 6700 ARLoN

arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
063/58.91.63

directie dnB van dinant Rue Daoust, 14 bte3 - 5500 DINANt
dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

082/67.68.80
082/67.68.84

directie dnB van luik Montagne Sainte-Walburge, 2 Bât.2 - 4000 LIèGE
liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

04/224.58.78
04/224.58.79

directie dnB van malmédy Avenue Mon-Bijou, 8 - 4960 MALMÉDY
malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

080/79.90.41

directie dnB van marche-en-famenne Rue du Carmel, 1 - 6900 MARLoIE
marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

084/22.03.43
084/22.03.56

directie dnB van Bergen Rue Achille Legrand, 16 - 7000 MoNS
mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

065/32.82.41
065/32.82.40

directie dnB van namen Avenue Reine Astrid, 39-45 - 5000 NAMUR
namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

081/71.54.00

directie dnB van neufchâteau Chaussée d’Arlon, 50/1 - 6840 NEUFCHÂtEAU
neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

061/23.10.55
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Voor wat ?
De toelage op de percelen dekt de kosten van :

• tudies in verband met de te ondernemen acties ,

• investeringen :
  -  omheiningen, schuilplaatsen voor het vee die 

zorgen voor begraasd grasland (hoogstens 
een schuilplaats per 5 ha gerestaureerde 
omgeving) ;

  -  kappen van bomen of struiken gepaard gaand 
met de herstelling en/of het onderhoud ;

  -  dichten van het actieve afwateringsnet als er 
een bestaat ;

  -  aankoop van materiaal (draden voor omhei-
ning, plantmateriaal voor bezaaiing, …) ;

  -  materiaal voor sensibilisering en voor bes-
cherming van de herstelde habitats (borden, 
didactische bladen, brochures, video, ...) ;

  -  alle andere opgelopen reële kosten verbonden 
aan de herstellings- en/of onderhoudswerken ;

  -  enkel voor openbare eigenaars en beheer-
ders, de aankoop van terreinen voor zover 
gekoppeld aan een herstellingsproject en aan 
investeringen gericht op het onderhoud van 
het natuurpatrimonium.

In dit geval mag de terreinaankoop niet meer dan 
90% van de totale subsidieerbare projectuitgaven 
vertegenwoordigen.

welke steunmaatregelen ?
De overheidstussenkomst bedraagt 100 % van 
de reële kosten opgelopen voor herstellings- en 
onderhoudsverrichtingen behalve :

• constructie van veeschuilplaatsen om begraasd 
grasland te verzekeren, waarbij de overheid tussen-
komt voor 40 %. Deze werken zijn ook begrensd tot 
3.000 € per schuilplaats ;

• terreinaankopen door andere openbare eigenaars 
dan de Waalse overheidsdienst (tussenkomst 
beperkt tot 50 % van de gemaakte reële kosten).

De gemaakte kosten worden vergoed op basis 
van betaalde facturen als de werken worden 
uitgevoerd door een aannemer, of op basis van 
schuldvorderingen als de aanvrager ze zelf ver -
richt. In het laatstgenoemde geval kan de valide -
ring enkel gebeuren in vergelijking met aannemer -
soffertes of marktprijzen.

selectiecriteria
De selectiecriteria hebben betrekking op :

• De bewaringstoestand en waarschijnlijke evo -
lutie van de habitat of soort van communautair 
belang ;

• De slaagkansen van het project ;

• De impact op andere ecosysteemfuncties ;

• De efficiëntie van de werken (gecumuleerde 
effecten, net- en netwerknotie, en kosten/
opbrengsten) ;

MAAtREGEL 7.6
HErSTELLING VAN GrASLANDEN, HEIDEN EN 
HABITATS IN NATUrA 2000-GEBIEDEN EN IN DE 
ECoLoGISCHE HoofDSTrUCTUUr (EHS)
De maatregel is gericht op het ondersteunen van 
de investeringen nodig voor het herstellen en 
beheren van de typische habitats van bepaalde 
gebieden in de ecologische hoofdstructuur, waar -
van Natura 2000 deel uitmaakt.
Hij kan betrekking hebben op verschillende soor -
ten acties, zoals bijvoorbeeld :

• het herstellen van de vochtige zones ingeval er 
een afwateringsnet actief is; ook het herstellen 
van het waterregime door het dichten van de 
afvoeren kan worden gefinancierd ;

• het herstellen en onderhouden van de gras -
landen en heiden via het kappen van bomen 
en struiken, eventueel gepaard gaand met het 
plaatsen van omheiningen en schuilplaatsen 
voor het vee, om te zorgen voor begraasd 
grasland (schapen) ;

• natuurlijke habitats en habitats van soorten 
van communautair belang herstellen en onde -
rhouden om hun instandhouding te verzekeren.

Voor wie ?
De toelagen zijn bestemd voor openbare en 
privé-eigenaars en -beheerders van percelen in 
het Natura 2000-netwerk en in de ecologische 
hoofdstructuur (EHS).
ELFpo-cofinanciering is enkel bedoeld voor pro -
jecten die :

• betrekking hebben op een perceel in het EHS-
gebied (= in een Natura 2000-zone, een 
zone die in aanmerking komt voor het Natura 
2000-netwerk, of in de ecologische hoofds -
tructuur) ;

• erop gericht zijn om, na het herstel, de 
gecreëerde inrichtingen in stand te houden 
gedurende een periode vastgelegd in een 
wetenschappelijk rapport ;

• erop gericht zijn om het open karakter van het 
grasland of de heide te behouden door het 
kappen van struiken, maaien, of opstellen van 
een onderhoudsprogramma gedurende een 
periode vastgelegd in een wetenschappelijk 
rapport ;

• betrekking hebben op eventueel aangekochte 
terreinen die garanties bieden op definitieve 
bestemming voor natuurbehoud (herstelling 
en/of onderhoud van de natuurlijke habitats en 
van de habitats van soorten van communautair 
belang), op lange termijn zijn voorbehouden 
voor doelstellingen op het vlak van natuurbe -
houd, en eigendom blijven van de openbare 
koper tijdens een periode die minstens ove -
reenstemt met de levensduur van het beoogde 
objectief.
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• Controle en garantie qua grond (eigenaar en/
of beheerder en/of pacht en/of natuurbehee -
rovereenkomst) ;

• De doeltreffendheid ten opzichte van de habi -
tats en soorten van communautair belang.

Hoe een aanvraag indienen ?
De inzameling van steunaanvragen gebeurt via projec-
toproepen.
De selectieprocedure is de volgende :

• hoogstens twee keer per jaar projectoproepen, met 
een limietdatum voor het indienen van de projecten ;

• De ingediende projecten die voldoen aan de ges-
chiktheidsvoorwaarden, krijgen een quotering op 
basis van elk selectiecriterium (*) ;

• Een project wordt geselecteerd als de som van de 
behaalde punten de minimumdrempel bereikt die 
binnen de grenzen van de beschikbare budgetten 
werd vastgelegd. projecten die dit minimum niet 
halen, worden niet betoelaagd.

Het invoeren van de aanvragen gebeurt via de web-
toepassing : http://www.wallonie.be/fr/formulaire/
formalite-list/ 

(*) Het rooster met de weging van de selectiecriteria kan 
worden geraadpleegd in het vademecum betreffende 
het indienen van de steunaanvraag.

Voor alle inlichtingen :
Direction générale de l’Agriculture, des Ressources natu-
relles et de l’Environnement Département de la Nature 
et des Forêts
personne de contact : M. tomy tchatchou
honore.tchatchoutomy@spw.wallonie.be
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DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT
Département des Aides • Direction des Surfaces agricoles • www.spw.wallonie.be • N° Vert : 0800 11 901 (informations générales)

Wallonie

daTUm Van onTVangsT :

Vak voorbehouden voor de administratie

2 0 1 7

operationeel directoraat-generaal inzake landbouw, natuurlijke Hulpbronnen en leefmilieu 
departement van landbouw – directie landbouwoppervlakte

FoRMULIER 2 : BERoEP : FoRMULIER VooR DE BETwISTING VAN DE BEDRAGEN

Bestemmeling : Directie Landbouwoppervlakte 
pRoDUCENtNR.:       
DoSSIERNR.:        
NAAM :
ADRES :

Ik betwist de gegevens betreffende : 
 de niet-landbouwkundige vergoeding ;
 de bijkomende subsidie ;
voor de volgende redenen :

Indien de beschikbare ruimte op deze pagina onvoldoende is, ga dan verder op gewoon papier.

Ik voeg bij dit formulier …. bewijsstuk(ken) om mijn betwisting te staven.

opgemaakt in…..…………….., op xxxxxxxxy Handtekening(en) van de aangever(s):  

Dit document is bestemd voor de Directie Landbouwoppervlakte (Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur). 
Aan de aanvrager wordt aangeraden om een kopie bij te houden.                                             





Verantwoordelijke uitgever : B. Quévy  – 14, chaussée de Louvain – 5000 Namur
n°: D/2015/11802/19

 
opmerking : gegevensverwerking en respect voor de persoonlijke levenssfeer 

overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens, kan het betaalorgaan de gegevens doorgeven aan andere perso-
nen voor verwerking die een doel nastreeft dat verenigbaar is met het beheer van de landbouwsteun. onder 
«verenigbaar» moet met name worden verstaan gebruik dat de producent redelijkerwijs mocht verwachten, 
gebruik dat de wetgeving en de regelgeving met betrekking tot landbouwsteun toestaan en gebruik voor posi-
tieve doeleinden, dat wil zeggen gebruik dat de producent voordeel oplevert

Indien bepaald door een wettelijke of reglementaire norm, dan mag het betaalorgaan deze gegevens tevens 
doorgeven aan andere personen voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met het beheer van de landbouws-
teun. Het doorgeven van de gegevens mag zelfs plaatsvinden wanneer de norm is aangenomen na het verstu-
ren van de door de producent ingevulde aangifte.

de producent kan de rechten die de wet op de persoonlijke levenssfeer hem toekent, uitoefenen door een 
gedagtekend en ondertekend verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking. 

de « verantwoordelijke voor de verwerking » is het hoofd van het betaalorgaan. 



PEFC/07-31-75

Wallonie
Direction générale opérationnelle  
de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement

Infos en continu sur http://agriculture.wallonie.be, le site portail de Wallonie

Director van het betaalorgaan van Wallonië (opW)  
14, chaussée de Louvain 14, chaussée de Louvain  -  5000 Namur

Departement van Steun – Alain Istasse, Inspecteur général
Direction de l’octroi des aides agricoles Direction de l’enregistrement comptable
pascal Coupe, Directeur Alain Ridelle, Directeur
14, chaussée de Louvain 14, chaussée de Louvain
5000 Namur 5000 Namur
t. : 081 / 64.94.82

Departement Landbouw – Bernard Hennuy, Inspecteur général
Directie oppervlakten
joseph Delwart, Directeur
14, chaussée de Louvain
5000 Namur
t. : 081 / 64.96.27

Directie Buitendiensten
Ath : t. : 068 /27.44.00 – Charles Langhendries, Directeur
Ciney : t. : 083 / 23.07.40 – thierry Mahaut, Directeuror
Huy : t. : 085 / 27.34.20 – Luc Hennuy, Directeur
Libramont : t. : 061 / 26.08.30 – Bruno Dineur, Directeur
Malmedy : t. : 080 / 44.06.10 – Marie-josée paquet, Directrice
thuin : t. : 071 / 59.96.00 – Grégoire de Munck, Directeur
Wavre : t. : 010 / 23.37.40 – Claire Bodeux, Directrice

Département de la Nature et des forêts
15, avenue prince de Liège  -  5100 jambes
t. : 081 / 33.50.50

Directions extérieures DNf
Arlon : t. : 063/ 58.91.63
Dinant : t. : 082/ 67.68.80
Liège : t. : 04/ 224.58.78
Malmedy :t. : 080/ 79.90.41 
Marche-en-Famenne : t. : 084/ 22.03.43
 Mons : t. : 065/ 32.82.41
Namur : t. : 081/ 71.54.00
Neufchâteau :t. : 061/ 23.10.34

Département de la Police et des Contrôles
7, avenue prince de Liège  -  5100 jambes
t. : 081 / 33.63.65

nuttige adressen
oPERATIoNEEL DIRECToRAAT - GENERAAL LANDBoUw, NATUURLIJKE HULPBRoNNEN 
EN LEEFMILIEU
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Contact 
julie pochet 
14, chaussée de Louvain  
5000 Namur  
t. : 081/ 64.95.54 
julie.pochet@spw.wallonie.be


