Klimaatbossen: de spelregels
Algemeen
➢ Reeds uitgevoerde werken komen niet in aanmerking voor extra sponsoring.
➢ De eigenaar moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen. Niet
vergunde aanplantingen komen niet in aanmerking voor sponsoring.
➢ Sommige sponsors wensen een feestelijke aanplantactie met kort persmoment op het terrein.
Eigenaars die dit toelaten, maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt steeds
deze evenementen, draagt er zorg voor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt
overschreden en koppelt terug met de eigenaar zodat deze op de hoogte is van de plannen en er
zijn toestemming kan aan verlenen.
➢ De kandidaten worden geselecteerd volgens twee criteria: volgorde van aanmelden, private
eigenaars krijgen de voorkeur boven openbare besturen.
➢ Het moet gaan over nieuw bos in Vlaanderen. Compenserende bebossingen (voor een ontbossing
elders) ondersteunen we niet.
➢ Er moeten minstens 1.600 hoofdzakelijk inheemse bomen per hectare geplant worden (eventueel
deels natuurlijke verbossing) en de oppervlakte per dossier moet minstens 0,5 hectare bedragen.
➢ Het sponsorgeld wordt verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel. Bij de sponsordeals werken we
aan een forfaitair bedrag van € 10.000/hectare. De verdeelsleutel is rechtvaardig en zorgt ervoor
dat er veel nieuwe bossen gesponsord kunnen worden. Om de campagne draaiende te houden,
houdt BOS+ € 3.000/hectare als overhead. De overige € 7.000 verdelen we als volgt:
-

-

-

Horend bij de bebossing voorzien we drie kleinere taken en één grote taak (zie hieronder). De uitvoerder van deze taken (bosgroep/BOS+/eigenaar zelf/andere) krijgt
€ 250/hectare voor de kleinere taken en € 600 voor de grote taak. Per bijkomende
hectare binnen hetzelfde dossier verminderen we dit bedrag per taak telkens met
€ 50/hectare. Voor de tweede hectare is dat dus nog € 200 (of € 550), voor de derde nog
€ 150 (of € 500), voor de vierde nog € 100 (of € 450), voor de vijfde € 50 (of € 400), voor
de volgende bijkomende hectares blijft het bedrag dan € 50 (of € 400).
De eigenaar krijgt sowieso € 5.650/hectare. Is hij zelf uitvoerder van één of meerdere
van de taken of is één van de taken niet aan de orde, dan ontvangt hij ook deze
voorziene vergoeding(en). Voor oppervlaktes groter dan 1 hectare, neemt het aandeel
voor de eigenaar toe door de vermindering van de vergoeding voor de uitvoering van de
taken met telkens € 50/hectare per bijkomende hectare.
We voorzien volgende drie kleinere taken horend bij de bebossing:
o Ontwikkelen vergunningsaanvraag
o Ontwikkelen subsidieaanvraag

o

-

Administratie terreinwerkzaamheden (opvragen offertes) en bestellen
plantgoed
We voorzien één grote taak:
o Opmaak bebossingplan

Meer info?
sander.vandaele@bosplus.be of 09/264 90 55
www.10miljoenbomen.be

