
1. Welk type natuur wordt beïnvloed door de activiteit? 

BOS 
ANDERE VEGETATIE /  
KLEIN LANDSCHAPSELEMENT 

Definitie bos:  
- Art. 3 Bosdecreet 

 
Bijkomende toelichting: 
www.boscompensatie.be/files/definitiebos_ontbossing_2013010
8.doc 
 
http://ecopedia.be/9/traject/p87/Bossen_regelgeving 
 
http://ecopedia.be/9/traject/p97/Wat_is_bos__Cases  

 

Definitie vegetatie:  
Onder vegetatie moet worden verstaan: de natuurlijke en halfnatuurlijke begroeiing met alle 
spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen, en dit onafhankelijk van het feit of het 
abiotisch milieu al dan niet door de mens beïnvloed of gevormd is. Het betreft zowel begroeiingen 
in het water als op het land. Ook bossen worden ertoe gerekend onafhankelijk van het feit dat de 
boomlaag is aangeplant of niet. 

 
Definitie KLE:  
Onder kleine landschapselementen moet worden verstaan: lijn- of puntvormige elementen met 
inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet 
resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur zoals: bermen, bomen, 
bosjes, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, 
perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen. 

 
Bijkomende toelichting:  
- Omzendbrief LNW/98/01: 

http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006515.html 

 

ALLE activiteiten in bossen: verboden! 
Tenzij: machtiging ANB of opgenomen 
in goedgekeurd BP. 
+ speciale regeling voor ontbossingen. 

http://www.boscompensatie.be/files/definitiebos_ontbossing_20130108.doc
http://www.boscompensatie.be/files/definitiebos_ontbossing_20130108.doc
http://ecopedia.be/9/traject/p87/Bossen_regelgeving
http://ecopedia.be/9/traject/p97/Wat_is_bos__Cases
http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006515.html


2. Waar vindt de activiteit plaats? 

BOS 
RUIMTELIJKE 
BESTEMMING 

Check de bestemming:  
www.geopunt.be 
 

Check de 
bestemmingsvoorschriften: 
(mag de activiteit in de bestemming plaats vinden?) 
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/
Plannen/Bestemmingsplan 

 
Check ruimtelijk kwetsbaar gebied: 
http://ecopedia.be/9/traject/p76/De_link_tussen_ruimt
elijke_ordening_en_natuurbehoud  

 
Activiteiten stedenbouwkundig 
vergunningsplichtig tenzij 
vrijstelling: 
http://ecopedia.be/9/traject/p77/De_stedenbouwkun
dige_vergunning  

 

ALLE activiteiten in bossen (cfr. def. Art.3 BD): verboden! 
Tenzij: machtiging ANB of opgenomen in goedgekeurd BP. 

+ speciale regeling voor ontbossingen. 

VEN 
http://ecopedia.be/9/traject/p85/Vlaams_ecologi
sch_Netwerk__VEN_  

SBZ NATURA 2000 
http://ecopedia.be/9/traject/p86/Natura_2
000_reglementaire_bepalingen 

Check VEN:  
www.geopunt.be 
 

Activiteiten verboden behoudens 
VEN-ontheffing (algemeen of 
individueel)  
+ verscherpte natuurtoets. 
http://ecopedia.be/27/traject/p244/Wetgeving__het_Vl
aams_Ecologisch_Netwerk__VEN_ 
 

 
 

 

Check SBZ:  
www.geopunt.be 
 

Activiteiten 
natuurvergunningsplichtig 
+ passende beoordeling bij 
risico op betekenisvol 
effect op natuurwaarden 
http://ecopedia.be/27/traject/p246/Wetge
ving__Natura_2000_netwerk  
 
http://ecopedia.be/27/traject/p247/Wetge
ving__de_natuurvergunning 
 
 

 
 

 

RESERVATEN 
Verbodsbepalingen + ontheffing. 
http://ecopedia.be/27/traject/p245/Wetgeving__natuur
reservaten 

http://www.geopunt.be/
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning/Plannen/Bestemmingsplan
http://ecopedia.be/9/traject/p76/De_link_tussen_ruimtelijke_ordening_en_natuurbehoud
http://ecopedia.be/9/traject/p76/De_link_tussen_ruimtelijke_ordening_en_natuurbehoud
http://ecopedia.be/9/traject/p77/De_stedenbouwkundige_vergunning
http://ecopedia.be/9/traject/p77/De_stedenbouwkundige_vergunning
http://ecopedia.be/9/traject/p85/Vlaams_ecologisch_Netwerk__VEN_
http://ecopedia.be/9/traject/p85/Vlaams_ecologisch_Netwerk__VEN_
http://ecopedia.be/9/traject/p86/Natura_2000_reglementaire_bepalingen
http://ecopedia.be/9/traject/p86/Natura_2000_reglementaire_bepalingen
http://www.geopunt.be/
http://ecopedia.be/27/traject/p244/Wetgeving__het_Vlaams_Ecologisch_Netwerk__VEN_
http://ecopedia.be/27/traject/p244/Wetgeving__het_Vlaams_Ecologisch_Netwerk__VEN_
http://www.geopunt.be/
http://ecopedia.be/27/traject/p246/Wetgeving__Natura_2000_netwerk
http://ecopedia.be/27/traject/p246/Wetgeving__Natura_2000_netwerk
http://ecopedia.be/27/traject/p247/Wetgeving__de_natuurvergunning
http://ecopedia.be/27/traject/p247/Wetgeving__de_natuurvergunning
http://ecopedia.be/27/traject/p247/Wetgeving__de_natuurvergunning
http://ecopedia.be/27/traject/p245/Wetgeving__natuurreservaten
http://ecopedia.be/27/traject/p245/Wetgeving__natuurreservaten


3. Welke activiteit(en)? 

BOS 
REGULIER 

BOSBEHEER 
Dunnen, kaalkap, 
bosrandenbeheer, 

exotenbestrijding,... 
http://ecopedia.be/28/traject/p

266/Wetgeving__bossen  

ALLE activiteiten in bossen: verboden tenzij: 
machtiging ANB of opgenomen in goedgekeurd 

BP. 

ONTBOSSEN ANDERE  
ACTIVITEITEN 

Cfr. Art. 20, 96, 97, 99 BD 
+ toegankelijkheid 

http://ecopedia.be/28/traject/p266/
Wetgeving__bossen  

http://www.natuurenbos.be/beleid-
wetgeving/natuurgebruik/activiteit-
organiseren/activiteit-organiseren  

A. Activiteit(en) binnen bossen 

Definitie ontbossen:  
iedere handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de 
grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven. 
 

Verboden tenzij in een aantal uitzonderlijke 
gevallen. In die uitzonderlijke gevallen: gekoppeld 
aan stedenbouwkundige vergunning en 
boscompensatie. 
In andere gevallen: verboden tenzij ontheffing, na 
ontheffing, nog stedenbouwkundige vergunning en 
boscompensatie. 
 
http://ecopedia.be/28/traject/p264/Wetgeving__ontbossen  
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-
compensatie  
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-
files/new_regelgeving_bij_ontbossing_0.pdf  

http://ecopedia.be/28/traject/p266/Wetgeving__bossen
http://ecopedia.be/28/traject/p266/Wetgeving__bossen
http://ecopedia.be/28/traject/p266/Wetgeving__bossen
http://ecopedia.be/28/traject/p266/Wetgeving__bossen
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/activiteit-organiseren/activiteit-organiseren
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/activiteit-organiseren/activiteit-organiseren
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/activiteit-organiseren/activiteit-organiseren
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/activiteit-organiseren/activiteit-organiseren
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http://ecopedia.be/28/traject/p264/Wetgeving__ontbossen
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-compensatie
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http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-compensatie
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-compensatie
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-compensatie
http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/ontbossing-en-compensatie
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/new_regelgeving_bij_ontbossing_0.pdf
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/new_regelgeving_bij_ontbossing_0.pdf
https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/new_regelgeving_bij_ontbossing_0.pdf


3. Welke activiteit(en)? 

BOS 
WIJZIGEN VEGETATIES 

~ RUIMTELIJKE BESTEMMING 

~ TYPE ACTIVITEIT 
# UITZONDERINGEN 

KAPPEN 
HOOGSTAMMIGE 

BOOM 

WIJZIGEN KLE’S 

B. Activiteit(en) buiten bossen 

Algemene regel: als boom > 1m 
op 1m boven het maaiveld: 
stedenbouwkundige 
vergunning! 
 
! Algemene uitzondering: 
http://ecopedia.be/9/traject/p77/De_stedenb
ouwkundige_vergunning  

 
! Gemeentelijke verordeningen 
kunnen deze regel verstrengen! 
 check bij gemeente 
 
Procedure: 
http://ecopedia.be/27/traject/p252/Wetgeving__
de_stedenbouwkundige_vergunning  

1. Gaat het om KLE of vegetatie? -> Check in de omzendbrief LNW/98/001 (zie 1) 

2. Is er sprake van een vrijstelling van het verbod of de vergunningsplicht? 'Ja' -> wijzigen maar 

(rekening houdend met de zorgplicht)! 

3. 'Neen' (dus geen vrijstelling op het verbod of de vergunningsplicht) -> is er sprake van een 

verbod? -> check de verboden in de omzendbrief en check of de handeling plaats vindt in 

VEN.  'Ja' -> het wijzigen is verboden (behoudens ontheffing)! 

4. 'Neen' (het is niet verboden en er was ook al geen vrijstelling) -> situeert de handeling zich in 

een (bestemmings)zone waar natuurvergunningsplicht geldt? -> Check de bestemming op de 

bestemmingsplannen / check SBZ / check Ramsar. Indien niet: geen natuurvergunning nodig 

dus wijzigen maar (rekening houdend met de zorgplicht)! 

5. Indien wel: is het een vergunningsplichtige wijziging? -> check in de omzendbrief. 'Neen' -> 

geen natuurvergunning nodig / 'Ja' -> natuurvergunning aanvragen! 

http://ecopedia.be/9/traject/p83/Wijzigen_van_vegetaties_en_KLE_s  

Procedure: http://ecopedia.be/27/traject/p247/Wetgeving__de_natuurvergunning  

http://ecopedia.be/9/traject/p77/De_stedenbouwkundige_vergunning
http://ecopedia.be/9/traject/p77/De_stedenbouwkundige_vergunning
http://ecopedia.be/27/traject/p252/Wetgeving__de_stedenbouwkundige_vergunning
http://ecopedia.be/27/traject/p252/Wetgeving__de_stedenbouwkundige_vergunning
http://ecopedia.be/9/traject/p83/Wijzigen_van_vegetaties_en_KLE_s
http://ecopedia.be/27/traject/p247/Wetgeving__de_natuurvergunning

