
 

 Opmerkingen over bossen of percelen op de 
ontwerpkaart van Meest Kwetsbare Waardevolle 
Bossen 

ANB-84-161005 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL 

 In te vullen door de behandelende afdeling 

ontvangstdatum  dossiernummer 

    

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u in het kader van een openbaar onderzoek opmerkingen formuleren over de aanduiding van 
specifieke percelen en bossen op de ontwerpkaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen.  
Die opmerkingen kunnen gaan over: 
1 een perceel of percelen die geen bos zijn op basis van de definitie van bos, vermeld in artikel 3 van het Bosdecreet. 

Op basis van die melding kunnen fouten in de registratie volgens de Boswijzer gecorrigeerd worden. 
2 beslist beleid, d.w.z. vergunningen die expliciet de ontbossing van het betreffende perceel toestaan. (Algemene 

verkavelingsvergunningen zonder goedgekeurd ontbossingsvoorstel vallen hier bijvoorbeeld niet onder.) 
3 3.  het niet correct gebruik van de criteria of de foute toepassing van de formule.     
4   
5 Wettelijke grondslag 

Het openbaar onderzoek van de voorlopige kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen heeft plaats op basis 
van artikel 91ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990 (Belgisch Staatsblad 28 september 1990).  

Wie mag dit formulier invullen? 
Iedereen die opmerkingen heeft over de aanduiding van specifieke bospercelen, kan die hier formuleren. 

 

 Persoonlijke gegevens van de indiener 

 
 voornaam       achternaam       

 straat       huisnummer       bus       

  postnummer         gemeente       

 

 MKWB-code (zie MKWB-kaart) 

 
 Een voorbeeld van zo’n MKWB-code is: ovl0698. 

        

 

 Gaan uw opmerkingen over het volledige MKWB-bos of over bepaalde percelen?  

 
  het volledige MKWB-bos 

  niet het volledige bos, maar één of meer delen of percelen die behoren tot dit MKWB-bos. Vermeld hieronder de 
kadastrale gegevens van die delen of percelen. 

 
 gemeente  afdeling  sectie  grondnummer  exponent  bisnummer  macht 

 1                                                 

 2                                                 

 3                                                 

 4                                                 

 5                                                 
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 Opmerkingen 

 
 Kruis een of meer opmerkingen aan over het bos dat u hierboven hebt vermeld. Motiveer die opmerkingen op de 

stippellijn eronder. 

  Volgens mij is dit geen bos:  

       

       

       

  Het beslist beleid werd niet of niet correct meegenomen in de analyse: 

       

       

       

  De criteria werden niet correct gebruikt of de formule werd op een foute manier toegepast: 

       

       

       

  Ik heb andere opmerkingen (louter informatief): 

        

       

       

 

 Bewijsstukken die u als bijlage bij dit formulier voegt 

 
       

       

 

 Ondertekening 

 
 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier en in de eventuele bijlagen bij dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 
 datum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 

 
handtekening       

 

 voornaam       achternaam       

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
 Stuur dit formulier samen met de bijlagen aangetekend op naar: 

Openbaar onderzoek MKWB, Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel 
 

Of geef het formulier tegen ontvangstbewijs af op hetzelfde adres.  
Nadat het openbaar onderzoek is afgesloten, worden alle opmerkingen gebundeld en in overweging gegeven aan de 
Vlaamse Regering, die op basis daarvan een beslissing neemt en de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen 
definitief vaststelt. Wie opmerkingen heeft ingediend, krijgt geen individueel antwoord. 

 


