
Bevindt de boom/bomen zich in een vegetatie die als bos wordt gedefinieerd? 

Gebeurt de ontbossing: 
• in bos gelegen in de ruimtelijke bestemming woon- of

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?

De kap mag uitgevoerd worden zoals 
beschreven in het goedgekeurde 

beheerplan. 

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 

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 

Ontheffing 
ontbossingsverbod bekomen 
bij de minister van Omgeving 

Gebeurt de kap binnen het kader van 
bosbeheer (bos blijft bos)? 

Werd de kap opgenomen in het  goedgekeurde beheerplan? 

Gebeurt de kap omwille van 
veiligheidsredenen? 

Gebeurt de kap omwille van sanitaire 
redenen? 

Kapmachtiging aanvragen bij ANB 

Aanvragen 
omgevingsvergunning tot 

ontbossing (OV) + realiseren 
boscompensatie (BC) 

Afwijking voor de 
ontbossing bij de voltallige 

Vlaamse Regering 
bekomen? 

ja 

ja neen 

neen 

neen 

ja 

ja 

Het kappen van de boom / bomen gebeurt met het oog op 
ontbossing (bos verdwijnt). 

Is het bos gelegen op  de (voorlopig) vastgestelde kaart met meest 
waardevolle kwetsbare bossen (MWKB)? 

neen Ga naar  ‘buiten bos’ 

Bomen kappen verboden! 

neen 

neen 

neen 

neen 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

neen 

https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/definitiebos
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/bosbeheer
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen
https://mkwb.natuurenbos.be/Html5Viewer/index.html?viewer=OO_WaardevolBos
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/ontheffing
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/stedenbouwkundigevergunning


Ontheffing ANB/ VR 
vragen 

Is de boom gelegen in VEN? 

Ontheffing VEN-
verboden aanvragen 

Is de boom  gelegen in een 
reservaat? 

Is de boom gelegen in: 
- 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?

Geen natuurverguning 
nodig! 

Natuurvergunning nodig!  
Indien ook een 

omgevingsvergunning nodig is 
dan wordt de natuurvergunning 

hierin geïntegreerd als het 
advies van ANB wordt gevraagd. 

Bevindt de boom zich in een 
verboden te wijzigen vegetatie 

of klein landschapselement? 

Afwijking van het 
verbod aanvragen 

Te kappen boom/bomen 
gelegen buiten bos 

De kap mag uitgevoerd worden zoals 
beschreven in het goedgekeurde 

beheerplan. 

Is de kap als actie opgenomen in een goedgekeurd natuurbeheerplan? 

neen 

ja 

neen 

neen 

neen 

neen 

ja 

ja 

ja 

Staat de boom op de huiskavel? 

ja 

Nagaan of 
omgevings-
vergunning 

nodig is 

Nagaan of 
omgevings-
vergunning 

nodig is 

Nagaan of 
omgevings-
vergunning 

nodig is 

Nagaan of 
omgevings-
vergunning 

nodig is 

Nagaan of 
omgevings- 
vergunning 

nodig is 

neen ja 

https://www.natuurenbos.be/bomen-kappen-buiten-bos
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/venverbod
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/reservaat
https://www.natuurenbos.be/verbodvegwijziging
https://www.natuurenbos.be/opzoeken-ruimtelijke-bestemming-en-beschermingsstatuut-van-een-plaats
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/natuurvergunning


Omtrek te kappen boom >1m op 1m boven de grond? 

Is de kap vrijgesteld van de 
omgevingsvergunningsplicht? 

Omgevingsvergunning aanvragen! Contacteer gemeente 

neen ja 

neen ja 

https://www.natuurenbos.be/Vrijstellingen-stedenbouwkundige-vergunningsplicht-kappen-bomen-buiten-bos
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/buitenbos
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