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Doelmatigheidstoets 
18/06/2019 

Wat 
Bij elke aanvraag van een aankoopsubsidie met het oog op erkenning als natuurreservaat voert het 

Agentschap voor Natuur en Bos een doelmatigheidstoets uit. De doelmatigheidstoets beoordeelt het nut van 

de aankoop voor het natuurbehoud. De doelmatigheidstoets wordt uitgevoerd op basis van een reeks 

criteria zoals bepaald in artikel 34 van het BVR subsidies (zie verder). 

 

Procedure 
Een voorwaarde voor het verkrijgen van een aankoopsubsidie is dat de aangekochte grond of de grond 

waarvoor een voorlopige verkoopovereenkomst is afgesloten, kan worden ingepast in het globaal kader van 

het goedgekeurde deel 1 verkenning van een natuurbeheerplan. 

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de aanvraag voor aankoopsubsidie tegelijk wordt ingediend met de 

aanvraag voor goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan. 

De doelmatigheidstoets en de goedkeuring van deel 1 verkenning van het natuurbeheerplan zijn twee naast 

elkaar staande procedures die door verschillende teams van de entiteit AVES van het agentschap voor 

Natuur en Bos opgevolgd worden. In de regel behandelt het aanspreekpunt voor natuurbeheerplannen in de 

provincie waar het terrein gelegen is eerst de aanvraag voor goedkeuring van deel 1 verkenning van het 

natuurbeheerplan. Vervolgens voert het team financiële tegemoetkomingen in de hoofdzetel in Brussel de 

doelmatigheidstoets uit.  
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Indienen AANVRAAG SUBSIDIE 

aankoop gronden voor 

erkenning als natuurreservaat. 

ja 

Rood= procedurestap voor de indiener 

Groen= procedurestap bij ANB 

Oranje = procedurestap bij een andere instantie 

30 dagen 

60 dagen 

60 dagen 

Volledig ? 

Ontvangstmelding en 

volledigheidsverklaring 

Ontvangstmelding + 

redenen onvolledigheid 

Beoordeling dossier 

Doelmatigheidstoets  

Advies naar Minister 

Beslissing van Minister 

Opstellen wijziging natuurbeheerplan 

BEPERKTE PROCEDURE 

binnen 2jr >10ha / 4jr<10ha 

of opmaak van delen 2 tot 5 van het 

antuurbeheerplan binnen 3 jaar. 

 

nee 
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HoeHoeHoeHoe    

    

Art. 34 van het BVR subsidies legt de criteria vast, die het agentschap voor Natuur en Bos moet hanteren om 

het nut van de aankoop voor het natuurbehoud te beoordelen. De criteria zijn gerangschikt in afnemende 

mate van belang. Zo gauw voldaan wordt aan één criterium, moet er met de daaropvolgende criteria geen 

rekening meer gehouden worden 

 

 

1 de mate waarin de grond kan bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het natuurbeheerplan van type 

vier in kwestie 
 

2 ligging in een projectgebied waarvoor restfinancieringssubsidies worden verkregen  

3 ligging in een zone waar instandhoudingsdoelstellingen en instandhoudingsmaatregelen gerealiseerd moeten worden 

buiten de speciale beschermingszones 
 

4 wanneer de grond gelegen is in een leefgebied van een Europees te beschermen soort   

5a de mate waarin de grond kan bijdragen aan de regionaal gunstige staat van instandhouding van de prioritaire 

habitats. 
 

5b de mate waarin de grond kan bijdragen aan het behoud of het herstel van een actueel habitat, een natuurstreefbeeld 

van regionaal belang of een natuurstreefbeeld leefgebied, als die van toepassing zijn voor een natuurbeheerplan type 

drie of vier 

 

5c de mate waarin de grond kan bijdragen aan het behoud of het herstel van een minimale oppervlakte habitat of 

leefgebied, of een natuurstreefbeeld van regionaal belang 
 

5d de mate waarin de grond kan bijdragen aan de realisatie van de procesgestuurde natuur  

6 de bestemming van de grond volgens de bestemming op de plannen van aanleg of op de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, waarbij wordt nagegaan of voldaan is aan de criteria, vermeld in artikel 16ter decies, §3 en §4, van 

het decreet van 21 oktober 1997: 

 In de agrarische gebieden en de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, gelegen buiten de gebieden 

afgebakend in uitvoering van internationale overeenkomsten of verdragen betreffende het natuurbehoud of van akten 

betreffende het natuurbehoud, met inbegrip van Europese richtlijnen, vastgesteld op grond van internationale 

verdragen, kunnen terreinen erkend worden als natuurreservaat (type vier) als ze aan de volgende criteria voldoen: 

1° ofwel zijn het gronden die een actuele hoge natuurwaarde hebben en weinig geschikt zijn voor normaal 

landbouwgebruik in de betrokken landbouwstreek en waarvan de erkenning de agrarische structuur niet aantast; 

2° ofwel zijn het gebieden met een hoge actuele of potentiële natuurwaarde en lage landbouwwaarde die in het kader 

van een goedgekeurd ruilverkavelingsplan of een goedgekeurd richtplan van een landinrichtingsproject hiertoe zijn 

aangewezen en waarvan de erkenning de agrarische structuur niet aantast. 

 

 

 

De volgende situaties voldoen aan criterium 1:  

• Het aangekocht perceel is gelegen in het visiegebied van een erkend natuurreservaat, volgens de 

oude regeling. Dit is een overgangsmaatregel die geldt tot er een definitieve beslissing genomen is 

over de omzetting van het bestaand beheerplan van het natuurreservaat naar een natuurbeheerplan 

type 4. 

• Het aangekocht perceel is gelegen in het ruimer gebied waarvoor het globaal kader van een 

natuurbeheerplan type 4 geldt. 

 

In alle andere gevallen waarin er nog geen goedgekeurd natuurbeheerplan type 4 is wordt de 

doelmatigheidstoets uitgevoerd op basis van de criteria 2 tot 6.  

• Het aangekocht perceel is gelegen in het (ruimer) globaal kader van een goedgekeurd deel 1 

verkenning van een natuurbeheerplan type vier (en twee of drie, indien aanpassing naar type vier) 

• Het aangekocht perceel is gelegen in het (ruimer) globaal kader van goedgekeurd natuurbeheerplan 

type twee of drie (maar niet vier) 

• Het aangekocht perceel is gelegen buiten visiegebied van een erkend natuurreservaat (oude stijl) 

• Het aangekocht perceel is gelegen buiten het (ruimer) globaal kader van een goedgekeurd 

natuurbeheerplan  
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Het team financiële tegemoetkomingen geeft het aan te kopen perceel voor de verschillende criteria een 

score gecombineerd met een toetsing aan het geldende natuurbeheerplan. 

 

De eindbeoordeling over de doelmatigheid van de aankoop wordt opgenomen in het advies van het 

Agentschap voor Natuur en Bos aan de minister, die beslist over de toekenning van de aankoopsubsidie. 

 

Als de aankoop als niet doelmatig beoordeeld wordt, kan de minister de aankoopsubsidie niet toekennen. 

 

 


