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Met de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) en het Boscertificatensysteem van het Nationaal

Groenfonds zijn de financiële vergoedingen voor de aanleg van nieuwe bossen door particulieren

beter dan ooit. Ook sommige provincies en gemeenten dragen financieel bij aan bebossings

projecten. De provincie Limburg stelt bijvoorbeeld een éénmalige bijdrage van 6.800 euro per

hectare beschikbaar voor nieuwe bossen, met name in verstedelijkte gebieden. Dit Bos en Hout

bericht zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

Subsidieregeling Natuurbeheer Sinds 2000 wOl'dt

de aanleg van permanent bos gesubsidieerd vanuit de SN.

De SN kent drie soorten subsidies voor de aanleg van

permanent bos, namelijk inrichtingssubsidie (95% VOOl' de

inrichtings- en beheerkosten, met een maximum van

6.807 euro per hectare), beheersubsidie (47 euro per hec

tare pel' jaar) en functieveranderingsubsidie voor de grond

waardedaling die optreedt als landbouwgrond wordt om

gezet naar bos (bedl'agen per gemeente variërend van 919

tot 3.477 euro per hectare per jaar gedurende 30 jaar). De

financiële vergoedingen vanuit de SN voor bosaanleg zijn

weliswaal' aantrekkelijk, maar het beschikbare budget

voor bosaanleg staat niet in verhoud ing tot de taaksteil ing

van de overheid VOOl' bos op landbouwgronden. Het lijkt

dan ook niet aannemelijk dat deze taakstelling wOl'dt ge

haale/. Een ander knelpunt van de SN is dat de regeling de

afgelopen jaren steeds te laat 'open' ging, waal'dom tel

kens een plantseizoen verloren ging, In tabel 1 is te zien

hoeveel beschikkingen VOOl' inrichting van bos zijn afge

geven door Laser in 2000 en 2001. De statistieken van

2002 zijn nog niet vrijgegeven, maar al wel is duidelijk

dat ze ruim boven die van 2001 liggen.

Nationaal Groenfonds In 2000 is het Nationaal

Groenfonds begonnen met het Boscertificatensysteem.

Personen die nieuw bos aanleggen krijgen vanuit dit sys

teem een vergoeding VOOl' de in deze bossen vastgelegde

CO2 . Bedrijven en later wellicht particulieren kunnen

deze vastgelegde CO2 opkopen om hun eigen uitstoot te

compenseren. Inmiddels profiteren al 18 bebossings-

projecten van het Boscertificatensysteem. Een bebos

singsproject kl'ijgt, afhankelijk van de berekende kool

stofvastlegging, een éénmalige financiële bijdl'age tussen

4.600 en 6.800 euro per hectal'e. De te verwachten

koolstofvastleggi ng wordt door Bos en Hout berekend

op basis van de bodem, de boomsomtenkeuze en het

beheer. De 18 goedgekemde projecten beslaan in totaal

223 hectare. Daamaast zijn 23 projecten (257 hectare)

in behandeling. Het Nationaal Groenfonds biedt tevens

de mogelijkheid om de 30 jaarlijkse vergoedingen van

de functieverandel'ingsubsidie van SN in één keer uitge

keerd te krijgen. Bijvombeeld bij een 'groene' rente van

4,8 procent en 30 jaarlijkse uitkeringen van 1.706 euro

per jaal', bedraagt de contante waal'de 26,800 euro.

Voorlichting bosaanleg In opdracht van het

ministel'ie van LNV voeren SBH en de Unie van Bos

groepen een voorlichtingsactie uit om bosaanleg te

stimulel'en. In 2002 is bijvombeeld een brochme

gemaakt (kosteloos te bestellen bij de Bostelefoon), zijn

er artikelen geschreven VOOl' enkele vaktijdschriften en

zijn el' twee series van vOOl'lichtingsbijeenkomsten

gemganiseerd. In 2003 wOl'dt weer een bijeenkomst

georganiseel'd, terwijl el' ook nog een wOl'kshop op het

programma staat om de succes- en faaifactmen van bos

aanlegprojecten goed in beeld te brengen en mogelijke

oplossingen aan te dragen. Tijdens de vOOl'lichtings

dagen bleek dat VOOl' velen de planologische kant van

bosaanleg lastig te begrijpen is. In 2003 zal daarom een

artikel vvmden gepubliceerd, waarin de planologische



trajecten op een overzichtel ijke manier worden

beschl'even.

De website www.bosinfo.n/ en de boste/efoon

(0318-650602) maken onderdeel uit van het

voorlichtingspmject. Bij de Bostelefoon kwa

men vele vragell binnen over bosaanleg

(figuul' 1), vooral van agl'ariërs. Hun interesse

voor bosaanleg is aangewakkerd door het ont

moedigende rijksbeleid voor de landbouw, de

zware klappen voor de veeteelt (val'kenspest,

dioxine, BSE, MKZ) en de gunstige voor

waal'den voor een ovel'stap naar bos. EI' kwa

men vooral veel vragen over:

• informatiematel'iaal (bmchures e,d.)

• de mogelijkheden van subsidies in relatie tot

de oppel'vlakte aan te leggen bos

• bed ragen waal'vool' men in aan merki ng kan

komen bij bosaanleg.

Fiscale afhandeling van bosaanleg

subsidies De fiscaliteit van de verschillende

subsidies die beschikbaal' zijn voor de aanleg

van permanente bossen op landbouwgmnd

(inclusief de CO2-certificaten) is op dit moment

nog niet geheel uitgekristalliseerd. Een

belangl'ijk punt is of het bebossen van de

landbouwgmnd gebeurt binnen het kadel' van

een ondememing of als vemlogensbeheer.

Op gmnd van de thans geldende wetgeving en

de tot op heden gepubl iceel'de rechtspraak zou

geconcludeerd kunnen worden dat de bijdragen

voor zovel' ze kwalificeren als inkomen uit een

bosbouwondememing (box I) zijn vrijgesteld

van inkomstenbelasting, In de nota 'Fiscaliteit,

landbouw- en natuurbeleid' is bijvoorbeeld met

betrekking tot de bosbouwsubsidies (met name

de vl'aag of de subsidies bij omvorming van

landbouwgmnd in bos belast moeten worden)

gesteld dat vanaf 2002 een volledige vrijstelling

zou moeten gelden. Maar daarvoor is de goed

keuring uit'Brussel nodig van de Subsidie

regeling Natuurbeheer. Deze goedkeuring

wordt verwacht in febl'uari/maart van dit jaar,

maar zeker is dit niet. Voor de uitgekeerde

bedragen in de pel'iode 1993-2001 zou er een

ovel'gangsl'egel ing moeten komen, De Staats

secretaris van Financiën heeft op 6 februari

jongstleden het besluit genomen dat de subsidie

ter compensatie van het inkomensverlies als

gevolg van de aanleg van bi ijvend bos op land

bouwgmnd, uitgekeel'd in het kadel' van de

Stimuleringsregeling bosuitbl'eiding op land

bouwgmnden (SBL-I'egeling), in ieder geval

voor 80% onbelast bi ij ft, oftewel voor maxi

maal 20% belast kan worden.



In geval het aan te leggen bos kwalificeert als normaal

vermogensbeheer (box 111), geldt een vrijstelling. De

waarde van het bos wordt dan niet meegerekend in de

belastinggrondslag. De inkomsten (naast opbrengsten uit

hout ook de voordelen uit subsidieregelingen en de COr
certificaten) worden niet in de inkomstenbelasting betrok

ken. Deze vrijstelling geldt echter uitsluitend indien

belastingplichtige het volle eigendom heeft, dus niet in

situaties van erfpacht of vruchtgebruik. Voor de subsidie

functieverandering is nog onduidelijk of deze als een vrij

gesteld voordeel uit box-lil-bos geldt, aangezien het

ministerie van Financiën nog geen standpunt heeft inge

nomen hoe deze bijdrage fiscaal geduid moet worden.

Een apart geval is de situatie dat de initiatiefnemer tot het

bebossen van zijn of haar landbouwgrond activiteiten ont

plooit die het normale vermogensbeheer te boven gaan.

Dan is er sprake van voordeel uit overige werkzaamhe

den, die wordt belast in box I van de inkomstenbelasting.

In hoofdlijnen komt dit overeen met de belastingheffing

over inkomsten uit een onderneming, met die uitzonde

ring dat de bosbouwvrijstelling nu niet van toepassing zou

zijn. Wellicht kan dan de 'gedeeltelijke vrijstelling uit

bepaalde regelingen ten behoeve van de ontwikkeling en

instandhouding van bos en natuur' soelaas bieden. Daar

voor dient dan wel eerst de bijbehorende uitvoeringsrege

Iing te worden aangepast, want daari n staat tot op heden

nog steeds dat deze vrijstelling van toepassing is op de

subsidies die worden verstrekt op grond van de Tijdelijke

regeling particulier natuurbeheer en de daarop vooruitlo

pende proefprojecten. De Subsidieregeling Natuurbeheer

wordt daarin niet genoemd. Van de uitgekeerde subsidies

wordt dan (volgens diezelfde uitvoeringsregeling) 90%

vrijgesteld, maar dit zal (volgens de eerder genoemde nota

'Fiscal iteit, landbouw- en natuurbeleid') verru imd worden

naar 100%; een volledige vrijstelling dus.

Bosuitbreiding In 2000 is begonnen met het Meetnet

Functievervulling Bos (MFV-bos). Hiervoor is een bossen

kaart van Nederland gemaakt door samenvoeging van de

digitale Topografische kaart en de CBS-bodemstatistiek.

Op basis van deze kaart wordt het Nederlandse bosareaal

geschat op 360.000 hectare. Dit betekent een groei van

de oppervlakte bos in de afgelopen twee decennia met

gemiddeld 1.434 ha per jaar. De grootste bosuitbreiding

vond plaats in Zuid-Holland en de drie noordelijke

provincies: Groningen, Drenthe en Friesland (tabel 2).

Beleid In een groot aantal beleidsnota's

zijn doelstellingen voor bosaanleg

opgenomen. Het ministerie van LNV is

momenteel bezig om een overzicht te

maken van het gehele bosuitbreidings

beleid. Er wordt naar gestreefd om in

2020 meer dan 400.000 hectare bos te

hebben. Dit betekent dat het tempo van

bosuitbreiding fors moet worden

opgevoerd, tot minimaal 2.000 ha per

jaar. De financiële vergoedingen voor

bosaanleg zijn weliswaar goed, maar

dit wordt voor een deel teniet gedaan

door de onzekerheid over de fiscale

behandeling van bosaanlegsubsidies, de

onzekerheid over het voortbestaan en

het verkrijgen van de huidige subsidies,

en de lange, moeizame planologische

trajecten. Als deze knelpunten (deels)

worden weggenomen, is er naar

verwachting genoeg animo bij particu

lieren om nieuwe bossen aan te leggen.

De rijksoverheid, provincies en ge

meenten zijn dus aan zet om er voor te

zorgen dat het goed gaat komen met de

ambitieuze bosuitbreidingdoelstelling.
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