
Pagina 1 van 8 

Besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van 

bebossing 

Rechtsgrond 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20,

gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 48, eerste lid en artikel 87, eerste lid,

het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 april 2019;

- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, artikel 13, §2.

Vormvereisten 

De volgende vormvereisten zijn vervuld: 
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 9 juli 2020.

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op

15 juli 2020.
- De Mina-raad heeft advies gegeven op 8 oktober 2020.

- De Raad van State heeft advies 68.053/1 gegeven op 20 oktober 2020, met

toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,

gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- Het doel van deze subsidie bos is om bosuitbreiding door verschillende actoren te

stimuleren, in het bijzonder de besturen, de beheerders van reservaten en de

private grondeigenaars.

- Bosuitbreiding is noodzakelijk om aan verschillende maatschappelijke behoeften te

voldoen, zoals klimaatmaatregelen, een leefbare omgeving versterken en voorzien
in bijkomende recreatiemogelijkheden.

- Dit besluit is een nieuw besluit dat de voorwaarden, de modaliteiten en de
procedures voor de aanvraag en de toekenning van de subsidie voor bebossing

vastlegt. Dit besluit moet ook voldoen aan de vereisten die in artikel 71, §3, van het
besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019 bepaald zijn voor

subsidiebesluiten. Dat artikel bepaalt onder andere welke voorafgaande controle
vereist is bij de toekenning van subsidies die geen toelage zijn, die een rechtsgrond

hebben buiten het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap en die niet vallen onder de toepassing van paragraaf 2.

- De Inspectie van Financiën meent dat artikel 2, 3 en 5 van het besluit van de

Vlaamse regering over de subsidiëring van bebossing de budgettaire impact van de
subsidie in kwestie degelijk onderbouwt, zodat een verdere ex-antecontrole op de

individuele toekenningsbeslissingen niet vereist is.
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Initiatiefnemer 

 

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme. 

 
Na beraadslaging, 

 

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 

1° agentschap: het agentschap, vermeld in artikel 2, 60°, van het decreet van 

21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
2° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving en natuur; 

3° bos: zoals gedefinieerd in artikel 3 van het Bosdecreet; 

4° aanbevolen herkomst: een herkomst van een boom- of struiksoort 
die via de lijst van aanbevolen herkomsten zoals opgesteld door 

het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek wordt aanbevolen 
voor gebruik in het Vlaamse gewest. 

 
 

Art. 2. Binnen de perken van de kredieten die daarvoor beschikbaar zijn op de 

begroting van de Vlaamse Gemeenschap, kan de minister conform dit besluit voor 
gronden in het Vlaamse Gewest een subsidie voor bebossing verlenen. 

 
Art. 3. §1. Een aanvrager komt in aanmerking voor de subsidies, vermeld in artikel 

2, als hij voldoet aan al de volgende voorwaarden: 

1° de aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon, een natuurlijke 

persoon of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon dan de federale 
staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, het Vlaamse 

Gewest of een publiekrechtelijke rechtspersoon van het Vlaamse Gewest; 

2° de aanvrager onderschrijft bij de indiening van de aanvraag de 
verbintenisvoorwaarden, vermeld in artikel 4. 

 

§2. Een aanvrager komt in aanmerking voor de subsidies, vermeld in artikel 

2, als voldaan wordt aan al de volgende voorwaarden: 
1° de grond waarop de aanvraag voor de subsidies betrekking heeft is in 

eigendom van de aanvrager of de aanvrager heeft er een zakelijk recht op, 
of het terrein wordt gepacht door de aanvrager. In dat laatste geval geven 

de eigenaar of zakelijk rechthouder en de verpachter een schriftelijke 
verklaring waarin uitdrukkelijk ingestemd wordt met de bebossing van de 

gronden; 
2° de grond waarop de aanvraag voor de subsidies betrekking heeft is bij de 

aanvraag geen bos als vermeld in artikel 3, §1, van het Bosdecreet van 13 

juni 1990. 
3° de grond waarop de aanvraag voor de subsidies betrekking heeft is niet 

gelegen binnen industriegebied in de ruime zin; 
4° de grond waarop de aanvraag voor de subsidie betrekking heeft is niet 

gelegen in herbevestigd agrarisch gebied; 
5° de grond waarop de subsidie betrekking heeft is niet gelegen in agrarisch 

gebied vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
6° de grond waarop de aanvraag voor de subsidie betrekking heeft, heeft een 

minimale oppervlakte van tien are; 

7° wanneer de grond is gelegen in agrarisch gebied in de ruime zin heeft de 
grond waarop de aanvraag voor de subsidie betrekking heeft een 

minimale oppervlakte van 50 are of indien aansluitend bij bestaand bos 25 
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are; 

8° wanneer de grond is gelegen in agrarisch gebied in de ruime zin moet de 
grond gedurende minstens twee volledige kalenderjaren voorafgaand aan 

het indienen van de aanvraag in de zin van artikel 6 niet gebruikt worden 
voor professionele land- en tuinbouwdoeleinden; 

9° de grond waarop de aanvraag voor de subsidies betrekking heeft is niet 

eerder opgegeven als grond die bebost zal worden ter compensatie van een 
ontbossing als vermeld in artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990; 

10°  gronden die via een eenvoudige melding als vermeld in artikel 87, vijfde 
lid, van het Bosdecreet van 13 juni 1990, worden gerooid, komen niet in 

aanmerking in de volgende gevallen: 
a) gedurende tien jaar na de melding als de grond in agrarisch gebied 

of een daarmee gelijkgesteld bestemmingsgebied ligt; 
tot aan de datum van inwerkingtreding van de 

bestemmingswijziging van de grond naar een bestemming die 

ressorteert onder de categorie van gebiedsaanduiding bos, overig 
groen of reservaat en natuur of tot aan de datum van 

inwerkingtreding van de aanduiding van de grond als watergevoelig 
openruimtegebied conform artikel 5.6.8, §1, van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening; 
11° met toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke ordening tot ontbossen 

is geen omgevingsvergunning afgeleverd op de grond waar conform artikel 
90bis, §7, van het Bosdecreet van 13 juni 1990 geen compensatieplicht 

geldt; 

12° op de grond is er geen verplichting tot bebossing op basis van een 
gerechtelijk bevel, een contractuele of een eenzijdige verbintenis en de 

bebossing op de grond is niet strijdig met de geldende wetgeving; 
13° de voorgenomen bebossing wordt uitgevoerd met inheemse soorten die 

opgenomen zijn in bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 
oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor  bebossing en voor 

herbebossing, of met populier gecombineerd met inheemse soorten 
opgenomen in de genoemde bijlage; 

  minstens 75% van het gebruikte aantal planten dat via de handel wordt 

aangeschaft van de soorten opgenomen in bijlage 3 bij het besluit van de 
Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van 

subsidies voor bebossing en voor herbebossing, is afkomstig van 
aanbevolen herkomsten. In voorkomend geval wordt het document van 

de leverancier overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 2 juni 2004 tot 
vaststelling van een technisch controlereglement betreffende het 

bosbouwkundig teeltmateriaal, als bewijsstuk toegevoegd bij de melding 
als vermeld in artikel 8 van dit besluit; 

14° de aanvrager beschikt, indien dit noodzakelijk is op de betrokken gronden, 

over een geldige vergunning voor bosaanplanting; 

 

Art. 4. Om de subsidies op basis van dit besluit te verkrijgen, verbindt de aanvrager zich 
ertoe om de volgende voorwaarden na te leven: 

1° uiterlijk voor de melding aan het agentschap dat de bebossing is 

uitgevoerd, schrijft de aanvrager de bebossing in op www.bosteller.be; 

2°       hij voert de nodige beheerwerken uit om de bebossing met inbegrip van alle 

boskenmerken in stand te houden; 

3° hij ontbost de bebossing niet gedurende een periode van 25 jaar na de 

uitbetaling van de subsidie, vermeld in artikel 8 van dit besluit; 

4° Bij elke overdracht wordt een melding in de notariële akte opgenomen van 
de verbintenis die gekoppeld zijn aan de gronden in het kader van dit 

besluit. 
Met elke overdracht wordt bedoeld: 
a) akte van verkoop; 

b) verhuur voor meer dan negen jaar; 
c) inbreng van een onroerend goed in een vennootschap; 
d) alle akten van vestiging of overdracht vruchtgebruik, erfpacht of opstal; 

b) 

http://www.bosteller.be/
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e) elke andere akte van eigendomsoverdacht ten bezwarende titel. 

 

Hoofdstuk 2. Bedrag van de subsidie bebossing 

 

Art. 5. De subsidie bebossing bedraagt 2,5 euro per vierkante meter. 

 

In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidie bebossing 0,54 euro 

per vierkante meter in de volgende gevallen: 

1° de grond is in eigendom van besturen als vermeld in artikel 1, eerste lid, 

6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende 
de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het 

geïntegreerd natuurbeheer; 

2° de grond die bebost wordt, is verworven met een subsidie van een 
overheid; 

3° voor de grond die bebost wordt, is een vergoeding voor het 

grondwaardeverlies verkregen; 
4° de grond is gelegen binnen agrarisch gebied in de ruime zin en de grond 

heeft een oppervlakte tussen 25 are en 50 are en sluit aan op een 
bestaand bos. 

 

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidie bebossing 1,96 euro per 

vierkante meter in het geval dat de bebossing gebeurt via natuurlijke verbossing op gronden 
die niet zijn verworven met een subsidie van de overheid, waar geen vergoeding voor 

grondwaardeverlies voor werd ontvangen of die geen eigendom zijn van besturen als vermeld 

in artikel 1, eerste lid, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 
betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het 

geïntegreerd natuurbeheer. 

 

Hoofdstuk 3. Procedure voor de aanvraag, de toekenning en de uitbetaling van de 
subsidie 

 
Art. 6. De aanvraag van een subsidie bebossing bevat minstens al de volgende 

elementen: 

1° de identiteit en de hoedanigheid van de aanvrager of, als de aanvraag wordt 
ingediend door een gevolmachtigde, de identiteit van de gevolmachtigde en 

een verklaring dat de aanvrager gevolmachtigd is om de subsidie aan te 
vragen; 

2° een beknopte verantwoording dat aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3, 
is voldaan; 

3° een engagementsverklaring dat de aanvrager de verbintenisvoorwaarden, 
vermeld in artikel 4, onderschrijft; 

4° de volgende gegevens over de te bebossen grond: 

a) een kaart waarop de te bebossen percelen zijn aangeduid; 
b) de oppervlakte waarvoor de subsidies worden aangevraagd; 

c) een lijst van de kadastrale percelen met de identificatiegegevens 
ervan; 

5° een overzicht van de eventueel verkregen subsidies van een provinciale, 

Vlaamse, federale of Europese overheid waarmee de grond werd verworven. 

 
Een subsidie wordt aangevraagd met de formulieren, waarvan het model ter 

beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het agentschap 
of via een digitaal loket dat op die website beschikbaar is. 

 

Art. 7. Als het agentschap vaststelt dat de aanvraag niet alle vereiste elementen 

bevat, brengt het de aanvrager binnen veertien dagen na de dag waarop het 

agentschap de subsidieaanvraag heeft ontvangen, op de hoogte van de 

http://www.natuurenbos.be/
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ontbrekende elementen. 

 

Uiterlijk vijfenveertig dagen na de dag waarop de subsidieaanvraag werd ontvangen 

beslist de minister over de toekenning van de subsidies. 

 

Art. 8. Na afloop van de bebossing van de percelen, vermeld in de aanvraag, meldt 
de begunstigde van de subsidie aan het agentschap dat de bebossing is 

uitgevoerd. Bij de melding worden de nodige bewijsstukken aangeleverd. 

Het agentschap betaalt de subsidie uit na ontvangst van de melding, 
vermeld in het eerste lid. De subsidie wordt overgeschreven op het 

rekeningnummer dat is opgenomen in het aanvraagformulier van de subsidie of dat 
is ingegeven in het e-loket van het agentschap. 

 

Hoofdstuk 4. Controles en de terugvordering van de subsidie 

 

Art. 9. Met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de Inspectie van 

Financiën en het Rekenhof is het agentschap belast met het toezicht op de 
aanwending door de begunstigde van de subsidie die met toepassing van dit besluit 

wordt toegekend. 

 

De gemachtigde personeelsleden van het agentschap en de Vlaamse 

overheid en ook de personen die ze aanstellen, kunnen een controle ter plaatse 
uitvoeren, meer specifiek op de locatie waar de bebossing zou plaatsvinden 

volgens de aanvraag. 
 

Art. 10. De subsidies die verkregen zijn op basis van dit besluit, worden volledig 
teruggevorderd, in de volgende gevallen: 
1° als de voorwaarden, vermeld in artikel 3, niet zijn nageleefd; 

2° als de voorwaarden, vermeld in artikel 4, niet zijn nageleefd of als daarvoor 

niet de nodige garanties aanwezig zijn. 
 

De teruggevorderde bedragen worden gestort op een rekening van het 

Vlaamse Gewest die het agentschap aanwijst, binnen een maand nadat de 
aanvrager met een beveiligde zending in gebreke is gesteld. De wettelijke intresten 

beginnen te lopen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. 
 

Deze terugvorderingen gebeuren conform hetgeen bepaald in de wet van 16 
mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de 

begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de 
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle 

door het Rekenhof.  

 

Hoofdstuk 5. Wijzigingsbepalingen 

 

Afdeling 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 2 oktober 

2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor 
herbebossing 

 

Art. 11. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 
2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor 

herbebossing worden de woorden “bebossing en voor” vervangen door de 

woorden “bebossing in herbevestigd agrarisch gebied en in agrarisch gebied 

vastgesteld in  ruimtelijke uitvoeringsplannen en voor”. 

 

Art. 12. Artikel 1, 8° wordt vervangen door wat volgt:  

 

“8° aanbevolen herkomst: een herkomst van een boom- of struiksoort die via 
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de lijst van aanbevolen herkomsten zoals opgesteld door het Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek wordt aanbevolen voor gebruik in het Vlaamse 
gewest;”.  

 
Art. 13. Het opschrift van hoofdstuk 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als 

volgt: 

"HOOFDSTUK 2 Subsidies voor bebossing in herbevestigd agrarisch gebied, in 
agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen en 

herbebossing”. 

 

Art. 14. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: 

 

“Art. 2. Binnen de beschikbare begrotingskredieten worden subsidies verleend 
voor het aanleggen van een bebossing in herbevestigd agrarisch gebied, in 

agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen of een 
herbebossing. Het aanleggen van een bebossing in herbevestigd agrarisch 

gebied, in agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen of 

herbebossing kan worden uitgevoerd door beplanting of door natuurlijke 
verjonging. 

 

Art. 15. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

 

1° in §1, eerste lid, worden de woorden “voor het aanleggen van een bebossing” 

vervangen door de woorden “voor het aanleggen van een bebossing in 

herbevestigd agrarisch gebied of in agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen”; 

 
2° In §1, eerste lid, 1° wordt de zinsnede “Als plantgoed van aanbevolen 

herkomst gebruikt wordt, wordt het subsidiebedrag verhoogd met toepassing 
van de volgende formule: aandeel van het plantgoed van aanbevolen herkomst 

x (het aantal hectare x 250 euro)” vervangen door de zinsnede “Indien het 
gebruikte plantgoed via de handel wordt aangeschaft dan dient dit plantgoed 

voor de soorten in bijlage 3 voor minstens 75% van de beboste oppervlakte 

afkomstig te zijn van aanbevolen herkomsten. In dit geval bedraagt de subsidie 
3750 euro.”.  

 
3° in §2, eerste lid, worden de woorden “van de aangelegde bebossing” 

vervangen door de woorden “van de aangelegde bebossing in herbevestigd 

agrarisch gebied of in agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen”. 

 

Art. 16. In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “Als plantgoed 
van aanbevolen herkomst gebruikt wordt, wordt het subsidiebedrag verhoogd 

met toepassing van de volgende formule: aandeel van het plantgoed van 
aanbevolen herkomst x (het aantal hectare x 250 euro)” vervangen door de 

zinsnede “Indien het gebruikte plantgoed via de handel wordt aangeschaft 
dan dient dit plantgoed voor de soorten in bijlage 3 voor minstens 75% van 

het gebruikte aantal planten afkomstig te zijn van aanbevolen herkomsten. 
In dit geval bedraagt de subsidie 3250 euro.”.  

 

Art. 17. In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat 
luidt als volgt: 

 

“Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het aanleggen van een 

bebossing, als vermeld in artikel 3, moet de te bebossen grond gelegen zijn in 
herbevestigd agrarisch gebied of in agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen.” 
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Art. 18. Er wordt in hetzelfde besluit een nieuw artikel 23bis ingevoegd, dat 

luidt als volgt:  
 

“Art. 23bis. De minister, bevoegd voor Leefmilieu, wordt gemachtigd bijlage 3 
bij dit besluit aan te passen.” 

 

Art. 19. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage 3 toegevoegd, die bij dit besluit 
is gevoegd. 

Afdeling 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2017 

betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van 
het geïntegreerd natuurbeheer 

 

Art. 20. In artikel 32, eerste lid, van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 

juli 2017 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de 

uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer wordt een punt 10° toegevoegd 
dat luidt als volgt: 

“10°. als de grond die is aangekocht, bebost zal worden, een overzicht van de 
kadasterpercelen in kwestie en een verklaring op erewoord dat de grond bebost zal 

worden binnen twee jaar.”. 
 

Art. 21. Aan artikel 35 van hetzelfde besluit wordt tussen het eerste en het 

tweede lid, een nieuw lid ingevoegd, dat luidt als volgt: 
 

“Als het terrein dat verworven wordt, bebost zal worden, bedraagt de 
aankoopsubsidie altijd 90% van het aankoopbedrag, inclusief alle kosten, met 

een maximum subsidiebedrag van 5 euro/m².”. 

 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 

 

Art. 22. Het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 houdende 
subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing, ondersteund door de 

inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing wordt opgeheven. 

 

Art. 23. De aanvragen van subsidies voor bebossing en het verlies van 

grondwaarde met toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 2 

oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor 
herbebossing  en het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2017 betreffende 

de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het 

geïntegreerd natuurbeheer die zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld vóór 
de inwerkingtreding van dit besluit, worden verder behandeld, toegekend en 

betaald volgens de bepalingen van de besluiten vermeld in artikel 11 en artikel 
25. 

 
 

Art. 24. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2020 
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Art. 25. De Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving en natuur, is belast met de 

uitvoering van dit besluit. 

 

Brussel, ... (datum). 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 
 

 

 
Jan JAMBON 

 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme 

 

 
 

 

 
Zuhal DEMIR
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Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van 

bebossing 
 

Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 
betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor 

herbebossing 

 
Bijlage 3 Lijst van soorten met aanbevolen herkomsten 

beuk Fagus sylvatica L. 

bosroos Rosa arvensis Huds. 

eenstijlige 
meidoorn 

Crataegus monogyna 
Jacq. 

es Fraxinus excelsior L. 

Europese vogelkers Prunus padus L. 

fladderiep Ulmus laevis Pallas. 

Gelderse roos Viburnum opulus L. 

gewone esdoorn Acer pseudoplatanus L. 

grove den Pinus sylvestris L. 

haagbeuk Carpinus betulus L. 

hazelaar Corylus avellana L. 

hondsroos Rosa canina L. 

hulst Ilex aquifolium L. 

mispel Mespilus germanica L. 

rode kornoelje Cornus sanguinea L. 

sleedoorn Prunus spinosa L. 

Spaanse aak Acer campestre L. 

spork Rhamnus frangula L. 

wegedoorn Rhamnus cathartica L. 

wilde appel Malus sylvestris (L.) Mill. 

wilde 

kardinaalsmuts 
Euonymus europaeus L. 

wilde liguster Ligustrum vulgare L. 

wilde lijsterbes Sorbus aucuparia L. 

wintereik Quercus petraea Lieblein 

winterlinde Tilia cordata Mill. 

zoete kers Prunus avium (L.) L. 

zomereik Quercus robur L. 

zomerlinde Tilia platyphyllos Scop. 

zwarte els Alnus glutinosa (L.) 

Gaertn. 

zwarte populier Populus nigra L. 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring 

van bebossing. 

Brussel, ... (datum). 

 

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, 

 

 

 

Zuhal DEMIR



 

Pagina 2 van 16 
 

 




