Natuur (vegetaties en kleine landschapselementen) wijzigen
Gebeurt de wijziging in bos?
ja
Wil je bomen kappen?

ja

Is de wijziging opgenomen in het goedgekeurde
beheerplan?

ja

neen
ja

Blijft bos bos?
M.a.w. kap je bomen in het kader van bosbeheer?
neen

ja

ja

Gebeurt de kap omwille van
zeer acuut dringend gevaar in
privaat bos (bv. boom helt
over wandelpad)?

ja

neen

De kap mag onmiddellijk
uitgevoerd worden en
moet binnen de 24u
schriftelijk gemeld
worden aan ANB. Een
voorstel tot
herstelmaatregelen moet
binnen de 6 maand
voorgelegd worden aan
ANB.

Gebeurt de kap ter
voorkoming of omwille
ziektes (bv. zoals bv. bij
schorskever,
vorstschade, wortelrot)
in private bosen?

ja

neen

neen

Gaat het om een boom die beheerd wordt conform de code van
goede natuurpraktijk voor waterlopen?

Machtiging
aanvragen bij ANB!

ja

neen
Gebeurt de wijziging in VEN?

Het kappen van de boom/ bomen gebeurt met het

Ontheffing VENverboden aanvragen

bos verdwijnt

ja

neen
Gebeurt de wijziging in een reservaat?

Gebeurt de ontbossing in het kader van de
natuurdoelen en is ze opgenomen in een
goedgekeurd beheerplan type 4?
neen

ja
De kap mag
uitgevoerd worden
zoals beschreven in
het goedgekeurde
beheerplan.

Gebeurt de wijziging op de huiskavel?

neen

De wijziging mag uitgevoerd worden
zoals beschreven in het goedgekeurde
beheerplan.

Werd de kap opgenomen in het goedgekeurde
beheerplan?

neen

neen

De wijziging mag uitgevoerd worden
zoals beschreven in het goedgekeurde
plan/project.

oog op ontbossing.

ja

Is de wijziging opgenomen in een goedgekeurd plan of project? (bosbeheerplan,
natuurbeheerplan, natuurinrichtingsproject, ruilkavelplan, landschapsbeheerplan,
landinrichtingsproject)

neen

Ontheffing ANB/ VR
vragen
Melding aan
ANB volstaat

Gebeurt de ontbossing:
• in bos gelegen in de ruimtelijke bestemming woonof industriegebied?
• in het kader van algemeen belang?
• voor de realisatie van de natuurdoelen én de
ontbossing is opgenomen in het goedgekeurde
natuurbeheerplan?
• in een vergunde verkaveling?

Aanvragen
omgevingsvergunning
tot ontbossing (OV) +
indienen van het
voorstel tot
boscompensatie (BC)

neen

Valt de ingreep onder normaal onderhoud cfr. Code Goede
Natuurpraktijk (omzendbrief LNW98/01)?

Nagaan of
omgevingsvergunning
voor
stedenbouwkundige
handelingen
nodig is!

ja

neen

Gaat het om een verboden te wijzigen vegetatie of KLE?
Verboden te wijzigen: holle wegen – graften – bronnen – vennen en
heiden – moerassen en waterrijke gebieden – duinvegetaties –
historisch permanente graslanden in bepaalde gebieden

Afwijking van het
verbod aanvragen

neen
Gebeurt de wijziging in een van volgende zones of ruimtelijke
bestemmingen:
- groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, brongebied
- agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologisch belang,
agrarisch gebied met bijzondere waarde of landschappelijk
waardevol agrarisch gebied,
- natuurontwikkelingsgebied,Ramsargebied, IVON,
- een speciale beschermingszone (SBZ),
- beschermde duingebieden?

neen

ja

ja

Ontheffing
ontbossingsverbod
bekomen via het ANB
neen

ja

ja
neen

Is de wijziging een vergunningsplichtige handeling?
De kap moet twee weken op
voorhand schriftelijk gemeld
worden aan ANB.
Een voorstel tot
herstelmaatregelen moet
binnen de 6 maand
voorgelegd worden aan ANB.

Niet ok
ja

Kapmachtiging
aanvragen bij
ANB!

Bomen kappen verboden!

Omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de vegetatie nodig!

neen

Geen omgevingsvergunning voor het wijzigen
van de vegetatie nodig!

