
De wijziging mag uitgevoerd worden zoals 
beschreven in het goedgekeurde 

beheerplan. 

Gebeurt de wijziging van de vegetatie of 
het KLE (natuur) in bos? 

Is de wijziging opgenomen in het 
goedgekeurde beheerplan? 

Ga naar  ‘wijziging vegetatie/ 
KLE buiten bos’ 

Vraag een machtiging aan bij ANB 

Ja 

Ja 

Neen 

Neen 

Neen 

Wil je bomen kappen?  

Ga naar het traject ‘bomen 
kappen’ 

Ja 

https://www.natuurenbos.be/bomenkappen
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen


ja 

Gebeurt de wijziging aan een verboden te wijzigen vegetatie of 
verboden te wijzigen KLE of gebeurt ze in het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN)?  

Vegetatie en kleine 
landschapselementen wijzigen buiten 

bos 

Gebeurt de wijziging op de huiskavel?  

Is er voor de activiteit ook een omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen nodig?  

Kadert de wijziging binnen normaal onderhoud?  

Is de wijziging als actie opgenomen in een goedgekeurd plan of project (natuurbeheerplan, 
landinrichtingsplan, kavelplan inzake ruilverkaveling, natuurinrichtingprojecten, landschapsbeheerplan, 

geïntegreerd beheersplan, natuurrichtplan, managementplan)? 

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

ja 

ja 

Gebeurt de wijziging in een van de zones waar de 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie speelt?  

Is de wijziging op zich een vergunningsplichtige (omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van de vegetatie) activiteit?  

Geen omgevingsvergunning voor het wijzigen 
van de vegetatie nodig! 

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie nodig!  
Indien ook een ander type omgevingsvergunning nodig is dan wordt de omgevingsvergunning 
voor het wijzigen van de vegetatie hierin geïntegreerd als het advies van ANB wordt gevraagd. 

neen 

Adviesvraag aan ANB ihkv procedure voor de 
omgevingsvergunning zorgt ervoor dat je de wijziging kan 

doorvoeren onder de voorwaarden bepaald in de 
omgevingsvergunning 

Wijzigingen op de huiskavel kunnen uitgevoerd worden 
zonder vergunning als het gebeurt volgens de code goede 

natuurpraktijk. 

Normaal onderhoud kan uitgevoerd worden zonder 
vergunning als het gebeurt volgens de code goede 

natuurpraktijk. 

De wijziging mag niet doorgevoerd worden tenzij er een 
individuele afwijking op het verbod bekomen wordt. 

De wijziging mag doorgevoerd worden . 
Hou rekening met de zorgplicht. 

neen ja 

ja 

ja 

ja 

neen 

neen 

neen 

neen 

neen 
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