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Vlaams Ministerie van Omgeving 

Agentschap voor Natuur en Bos 
 
 

Besluit van het afdelingshoofd adviezen, vergunningen, 
erkenningen & subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos 

houdende afwijking conform artikel 19 van het Soortenbesluit van 
15 mei 2009 
 

 
HET AFDELINGSHOOFD ADVIEZEN, VERGUNNINGEN, ERKENNINGEN & SUBSIDIES VAN 

HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 
 
 
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 20, 43 en 81, gewijzigd bij de decreten 

van 21 oktober 1997, 30 april 2004, 22 april 2005 en 7 december 2007; 
 

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 

natuurlijk milieu, artikel 56, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002 en 7 december 

2007; 

 

Gelet op het Soortenbesluit van 15 mei 2009, artikel 19; 

 

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en 

Bos van 2 mei 2017 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 5, §1; 

 

Overwegende dat er door de droge zomers een algemene verzwakking van het 

bomenbestand is ontstaan waardoor de weerstand van diverse bestanden werd aangetast. 

Fijnsparbestanden worden hierdoor extra kwetsbaar voor aantastingen door de letterzetter; 

 

Overwegende dat bomen afsterven van zodra de gangen van de larven de bast van de 

bomen hebben gerond. Van zodra de larven uitkomen, kunnen ze andere bomen aantasten. 

Daarom is het belangrijk om aangetaste bomen zo snel mogelijk te verwijderen. In theorie 

sterven enkel verzwakte bomen maar bij een voldoende grote populatie kunnen ook 

gezonde bomen sterven; 

 

Overwegende dat het Agentschap een algemene beperking in werkzaamheden in het bos 

oplegt in kapmachtigingen en beheerplannen in uitvoering van de verboden van het 

Soortenbesluit en dit van 1 april tot 1 juli om verstoring van rust- en voortplantingsplaatsen 

van dieren te voorkomen; 

 

Overwegende de verschillende aanvragen tot afwijking van de schoontijd die momenteel bij 

het Agentschap zijn binnengekomen in de diverse provincies en de noodzaak om de bomen 

snel te kappen en te verwijderen, bij voorkeur voor de larven uitvliegen; 

 

Overwegende dat de biodiversiteit in fijnsparbestanden doorgaans zeer beperkt is zodat het 

aantal soorten dat door deze sanitaire maatregel getroffen wordt, zeer beperkt is; 

 



Pagina 2 van 2 
 

Overwegende dat het verlenen van de afwijking geen afbreuk doet aan de gunstige staat 

van instandhouding van de betrokken soorten in kwestie op lokaal niveau of op Vlaams 

niveau;  

 
BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. §1. Voor fijnsparbestanden wordt in 2019 een opheffng van de schoontijd 

toegestaan; 

 

§2. Deze afwijking is van toepassing in heel Vlaanderen en op alle 

gewestplanbestemmingen. 

 

Art. 2. Van deze afwijking kan gebruik gemaakt worden onder de volgende voorwaarden: 

1.  De afwijking is enkel van toepassing op fijnsparbestanden (Picea abies) die zichtbaar 

aangetast zijn door de letterzetter (Ips typographus); 

2. De kapping dient voorafgaandelijk en per mail gemeld te worden aan het 

Agentschap voor Natuur en Bos op het emailadres van het provinciaal regiokantoor 

waar het bestand gelegen is: 

a. Antwerpen: aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be 

b. Limburg: aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be 

c. Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be 

d. Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be 

e. West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be 

3.  In de melding worden de volgende gegevens opgenomen: 

a. ligging van het perceel of de percelen aan de hand van een X,Y - coördinaat 

of het kadasternummer; 

b. de oppervlakte van het te kappen bestand in ha; 

c. telefoonnummer en adres van de aanvrager; 

4. Om de verstoring tijdens het broedseizoen tot een minimum te beperken, worden 

ook de werkzaamheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de aangetaste 

bomen zo snel mogelijk uit het bestand te verwijderen. 

 

Art. 3. Het agentschap is gemachtigd toezicht uit te oefenen op de aangemelde 

kappingen. Het agentschap kan met een gemotiveerde beslissing de aangemelde kapping 

op elk moment beperken of verbieden. 

 

Art. 4. Het niet naleven van de bepalingen van dit besluit kan aanleiding geven tot een 

bestuurlijke en/of strafrechtelijke sanctionering volgens titel XVI van het decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

 

Brussel,  

 

 

Het afdelingshoofd adviezen, vergunningen, erkenningen & subsidies van het Agentschap 

voor Natuur en Bos,   
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