
Vlaanderen
is natuur

Subsidies
natuurbeheerplan

“Hoe hoger de 
natuurambitie, 
hoe hoger 
de subsidie.”

Zowel een particulier, vereniging als lokale overheid kunnen een natuurbeheerplan opmaken en hebben dus recht op 
fi nanciële ondersteuning. Voor type 1 krijg je enkel subsidies voor openstelling. Vanaf type 2 kan de natuurbeheerder subsidie 
aanvragen voor het opmaken van een beheerplan.

Het beheer van natuur en bos regelt Vlaanderen via 
één soort natuurbeheerplan. Er zijn in totaal vier types 
natuurbeheerplannen (zie kompasnaald Natuurbeheerplan). 
Welk domein onder welk type valt, hangt af van de 
doelstellingen van de natuurbeheerder. Hoe hoger 
de doelstellingen (en dus het type), hoe gunstiger de 
subsidieregeling.

 Terugkerende subsidie     Eenmalige subsidie
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NATUUR EN BOS GEEFT RICHTING

Sinds 28/10/2017 wordt voor het opmaken van nieuwe beheerplannen de regelgeving voor het nieuwe 
natuurbeheerplan toegepast. Voor beheerplannen die voor 28/10/2017 werden opgemaakt, is de regelgeving van 
het bosbeheerplan, het beheerplan voor een natuurreservaat en het harmonisch park- en groenbeheerplan van 
toepassing. Er is een overgangsregeling om deze oude beheerplannen om te zetten naar natuurbeheerplannen.

Meer info vind je op www.natuurenbos.be > beleid & wetgeving > natuurbeheerplan

Tip: Vraag naar de kompasnaald ‘Natuurbeheerplan’ over 
de nieuwe aanpak van de natuurbeheerplannen. 

WIST JE DAT?
1 Aanvullend zijn er nog andere subsidie-

mogelijkheden binnen Natuur en Bos zoals 
projectoproepen bebossing, natuur in je 
buurt, lokale vergroeningsprojecten, 
investeringssubsidie natuur en bebossings- 
of herbebossingssubsidies. Meer info via 
https://www.natuurenbos.be/subsidies

2 Natuur en Bos evalueert de bestaande
beheerplannen met het oog op omzetting 
naar een natuurbeheerplan. Meer info via 
www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/
natuurbeheer/natuurbeheerplan

Vragen?
AVES
Natuur en Bos

Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel

T  02 553 81 02

• Antwerpen: aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be

• Limburg: aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be

• Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be

• Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

• West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be

Je contact bij Natuur en Bos

WWW.NATUURENBOS.BE/
SUBSIDIES

Verantwoordelijke uitgever: Marie-Laure Vanwanseele, 
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
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SUBSIDIES

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader 
van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project
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Twee soorten subsidies

EENMALIGE SUBSIDIESJAARLIJKS TERUGKERENDE SUBSIDIES

» om de sociale functie van het
natuurdomein te stimuleren

» forfait van €40/ha (€70/
ha voor het eerste jaar) om
wegen en paden te onder-
houden

» voor alle types natuurbe-
heerplannen

» stimuleert eigenaars om de
ambitie hoger te leggen

» type 2: natuurbeheerder vrij-
gesteld van erfbelasting
(= successierechten)

» type 3: natuurbeheerder
vrijgesteld van erfbelasting en
schenkbelasting
(= schenkingsrechten)

» type 4: fiscale voordelen van
type 3 én vrijstelling van
onroerende voorheffing

OPENSTELLING 
VOOR HET PUBLIEK

» om het duurzaam beheer van
de biodiversiteit in het natuur- 
domein te verzekeren

» de noden bepalen wat er
gesubsidieerd kan worden

» enkel voor type 2 – 3 – 4

BEHEER 
VAN HET DOMEIN

FISCALE 
VOORDELEN

» gericht op realisatie van
doelen

» enkel voor type 4

» met als doel een natuurreser-
vaat te maken van het terrein

» dit om specifieke, eenmalige
maatregelen (inrichting,
natuurontwikkeling, achter-
stallig beheer) te nemen om
de Europese natuurdoelen
in een natuurdomein te
realiseren

» type 2 krijgt 50% van de
investering terugbetaald,
type 3: 80% en type 4: 90%

EXTRA 
INVESTERINGEN

» om het duurzaam behoud
van de biodiversiteit in het
natuurdomein te verzekeren

» de noden bepalen wat er
gesubsidieerd kan worden

» enkel voor type 2 – 3 - 4

OPMAAK VAN HET 
NATUURPLAN

AANKOOP GROND 
VOOR ERKENNING

HOE VRAAG JE JAARLIJKS TERUGKERENDE SUBSIDIES AAN?
Jaarlijks terugkerende subsidies worden toegekend zodra 
het natuurbeheerplan is goedgekeurd door Natuur en Bos. De 
natuurbeheerder stuurt enkel een schuldvordering.

HOE LANG HEB JE RECHT OP SUBSIDIE?
Een natuurbeheerplan heeft een geldigheid van 24 jaar. Om de 
zes jaar volgt een evaluatie. Bij positief advies worden ook de  
subsidies automatisch verlengd.

HOE VRAAG JE EENMALIGE SUBSIDIES AAN?
Eenmalige subsidies vraagt de natuurbeheerder specifiek aan bij Natuur en Bos. Zo is er een jaarlijkse projectoproep voor de aankoop 
van gronden voor bebossing, voor de projectsubsidies Natuur en voor projecten die de sociale functie van een terrein bevorderen.
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» 60% van de aankoopprijs 
met maximum van 2,5 euro 
per m²

» enkel voor type 2 - 3 - 4

AANKOOP GROND 
VOOR BEBOSSING

Meer informatie over de bedragen van de subsidies en voorbeelden, vind je op www.ecopedia.be/node/55725




