Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken
in een privébos

ANB-01-160330

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

In te vullen door de behandelende entiteit

Adviezen en Vergunningen Antwerpen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN
T 03 224 63 14 − aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be

Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT
T 011 74 24 50 − aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be
Adviezen en Vergunningen Vlaams-Brabant en Limburg
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN
T 016 66 63 00 − aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be

ontvangstdatum

dossiernummer(s)

Adviezen en Vergunningen Oost en West-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT
T 09 276 20 30 − aves.ov.anb@lne.vlaanderen.be

Adviezen en Vergunningen Oost en West-Vlaanderen
Koning Albert I–laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE (Sint-Michiels)
T 050 24 77 82 − aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraagt u een kapmachtiging aan om bomen en struiken in een privébos te vellen. Een kapmachtiging
wordt alleen verleend voor kappingen die nodig zijn voor het normale beheer van het bos. Als u na de geplande kapping
een ander gebruik of een andere bestemming (tuin, woning, weiland ...) aan het terrein wilt geven, moet u een
stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing aanvragen.
Op deze kapmachtiging is artikel 81 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 (Belgisch Staatsblad 28 september 1990) van
toepassing.

Wie vult dit formulier in?
Normaal gezien vraagt de bosbeheerder de kapping aan. De bosbeheerder is de eigenaar van de grond of de houder van
een zakelijk of persoonlijk recht aan wie het beheer van het bos toekomt.
Een andere persoon dan de bosbeheerder kan een kapmachtiging aanvragen op verzoek van de bosbeheerder. In dat
geval moeten ook de gegevens van de bosbeheerder worden ingevuld. De originele kapmachtiging wordt aan de
bosbeheerder bezorgd. De aanvrager krijgt een kopie toegestuurd.
Wat moet u doen als de te kappen bospercelen in verschillende gemeenten liggen?
Als de bospercelen op het grondgebied van verschillende gemeenten liggen, dient u per gemeente één aanvraag in.

Gegevens van de bosbeheerder
1 Kruis het type bosbeheerder aan.
De bosbeheerder is de eigenaar van de grond of de houder van een zakelijk of persoonlijk recht aan wie het beheer van
het bos toekomt.
de enige boseigenaar

mede-eigenaar of eigenaar in onverdeeldheid

houder van een zakelijk recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht) of een persoonlijk recht (bijvoorbeeld huur,
pacht)
2 Is de bosbeheerder een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (firma of vereniging)?
een natuurlijk persoon. Ga naar vraag 4.
een rechtspersoon. Ga naar vraag 3.

3 Vul hieronder de gegevens van de afgevaardigde van de rechtspersoon in.
voornaam
functie in de rechtspersoon

achternaam

4 Vul hieronder de gegevens van de bosbeheerder in.
Bij mede-eigendom of eigendom in onverdeeldheid, of als de bosbeheerder houder is van een zakelijk of persoonlijk recht,
voegt u op een apart blad de namen en adressen van alle eigenaars toe.
(voor- en achter)naam

straat

huisnummer

postnummer

gemeente

telefoon of gsm

e-mail

bus

5 Bent u zelf de bosbeheerder?
ja. Ga naar vraag 8.
nee. Ga naar vraag 6.

Gegevens van de aanvrager als die niet de bosbeheerder is
6 Kruis aan in welke hoedanigheid u de kapmachtiging aanvraagt.
als gevolmachtigde

als vertegenwoordiger van de mede-eigenaars

als houtkoper

als vertegenwoordiger van de bosgroep

als expert

in een andere hoedanigheid:

7 Vul hieronder uw persoonlijk gegevens in.
voornaam

achternaam

straat

huisnummer

postnummer

bus

gemeente

telefoon of gsm
e-mailadres

Ligging van de bospercelen
8 Vermeld hieronder de ligging van de percelen waarin u wilt kappen.
Voeg bij deze aanvraag een duidelijk liggingsplan (kopie van een stratenplan of topografische kaart), waarop voldoende
merkpunten aangegeven staan om de percelen terug te vinden op het terrein.
gemeente

deelgemeente of wijk
(nabije) straat of herkenningspunt
eventueel naam van het bos
9 Ligt het perceel in een voorlopig of definitief beschermd erfgoed of maakt het er deel van uit?
Op http://geo.onroerenderfgoed.be kunt u nagaan of uw perceel ligt in of deel uitmaakt van beschermd erfgoed.
ja

nee
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10 Vul hieronder de kadastrale gegevens in van de percelen waarin u wilt kappen.
Voeg bij deze aanvraag een kopie van het kadastraal plan.
deelgemeente en of afdeling

sectie

nummer(s)

oppervlakte

1

ha

2

ha

3

ha

4

ha

Gegevens van de kapping
11 Vermeld hieronder de boomsoorten die op het perceel voorkomen en de gegevens van de bomen die u wilt kappen.
Gebruik dezelfde nummering als bij de kadastrale gegevens in vraag 10.
boomsoorten op het perceel

te kappen bomen
boomsoort

1

aantal of %

omtrek

cm

leeftijd

jaar

2

cm

jaar

3

cm

jaar

4

cm

jaar

12 Waarom wilt u de bomen kappen?

13 Welke soort kapping wilt u uitvoeren?
afzetten hakhout. Ga naar vraag 19.
dunningskap. Vermeld hiernaast het geraamde percentage te kappen bomen.

%. Ga naar vraag 19.

kaalkap (alle bomen op het perceel worden verwijderd). Ga naar vraag 14.
groepsgewijze eindkap (een of meer groepen bomen worden verwijderd). Ga naar vraag 14.
zoomsgewijze eindkap (een smalle strook bomen wordt verwijderd). Ga naar vraag 14.
individuele eindkap (individuele bomen, verspreid over het perceel, worden verwijderd). Ga naar vraag 14.
exotenbestrijding:

Ga naar vraag 14.

andere kapping:

Ga naar vraag 14.

Gegevens van de geplande herbebossing
14 Kruis aan welke methode u voor de herbebossing zult toepassen.
Natuurlijke bosverjonging is de natuurlijke spontane ontkieming of heropgroei van de bomen. Scheutopslag op stronken
van gekapte populieren valt daar niet onder. Kunstmatige bosverjonging wordt verkregen door manuele heraanplanting.
natuurlijke herbebossing. Ga naar vraag 15.

kunstmatige herbebossing. Ga naar vraag 17.
natuurlijke én kunstmatige herbebossing. Ga naar vraag 15.
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15 Vul de gegevens van de natuurlijke herbebossing in.
Geef per perceel aan of er natuurlijke verjonging zal worden toegepast en of er al natuurlijke verjonging aanwezig is.
Vermeld daarnaast ook de boomsoorten en de oppervlakte.
natuurlijke verjonging
toegepast
1

ja

nee

2

ja

3
4

boomsoorten

al aanwezig

oppervlakte

ja

nee

ha

nee

ja

nee

ha

ja

nee

ja

nee

ha

ja

nee

ja

nee

ha

16 Welke acties om de natuurlijke verjonging te bevorderen hebt u al ondernomen of bent u van plan te ondernemen?

17 Geef hieronder per perceel aan of er kunstmatige verjonging zal worden toegepast en vermeld de boomsoorten en het
plantverband.
Voor inheems loofhout is het plantverband maximaal 2,5 x 2,5 m; voor cultuurpopulieren is het minimaal 8 x 8 m en
maximaal 10 x 10 m. Op percelen die in het VEN (Vlaams ecologisch netwerk) liggen, is heraanplanting met uitheemse
boomsoorten verboden, tenzij een ontheffing van de VEN-verboden werd verkregen, en conform de criteria voor duurzaam
bosbeheer. Meer informatie daarover vindt u op www.natuurenbos.be.
Als u geen kunstmatige herbebossing toepast, ga dan naar vraag 19.
kunstmatige verjonging

boomsoorten

plantverband

oppervlakte

1

ja

nee

ha

2

ja

nee

ha

3

ja

nee

ha

4

ja

nee

ha

18 In welke periode zal de heraanplanting worden uitgevoerd?
van:

dag

maand

tot en met:

jaar

dag

maand

jaar

Natuurtoets
19 Kruis hieronder aan welke natuurwaarden er volgens u op de bospercelen aanwezig zijn.
poel, vijver of ven

beek

bron- of kwelzone

moeras, zeer natte zone

holle weg

graft

heide(relict)

duinvegetatie

dode bomen op stam

knotbomen

struiklaag

voorjaarsflora

te beschermen vegetatie:
te beschermen fauna:
andere natuurwaarde:
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20 Kruis hieronder aan welke maatregelen u voorstelt om schade aan de natuur en de bodem, veroorzaakt door de
kapping, te voorkomen.
Met toepassing van het Natuurdecreet kan ANB de kapmachtiging verlenen onder een aantal voorwaarden. Daarbij wordt
zo veel mogelijk rekening gehouden met uw voorstellen.
niet kappen gedurende de standaardschoontijd van 1 april tot en met 30 juni
niet kappen in zeer natte zones
gevelde bomen uitslepen met lier vanaf de bosweg
gevelde bomen uitslepen met paard
gevelde bomen uitslepen via vaste uitsleeppistes
het kroonhout ter plaatse laten
dode bomen niet vellen
andere maatregelen:

Bij te voegen bewijsstukken
21 Verzamel de bewijsstukken die u voor de beantwoording van vraag 4, 8 en 9 bij uw aanvraag moet voegen.
Voeg eventueel ook foto’s bij uw aanvraag. Als u foto’s bij dit formulier voegt, kan dat de behandeling van uw aanvraag
versnellen.
22 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij uw aanvraag voegt.
een lijst met de naam en het adres van alle eigenaars bij mede-eigendom of eigendom in onverdeeldheid
een duidelijk liggingsplan
een kopie van het kadastraal plan
foto’s

Aanwezigheid bij het terreinbezoek
23 Wilt u aanwezig zijn tijdens het terreinbezoek?
ja

nee

Ondertekening
24 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat de bosbeheerder met het indienen van deze aanvraag akkoord gaat.
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.

Ik geef hierbij toestemming aan de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos om de kadastrale percelen,
vermeld in vraag 9, te betreden ter voorbereiding van hun advies over het al dan niet toestaan van de kapmachtiging en
voor de controle achteraf op de naleving van de voorwaarden van de kapmachtiging.
datum

dag

maand

jaar

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
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Aan wie bezorgt u dit formulier?
25 Stuur dit formulier met de nodige bijlagen naar de dossierbehandelaar kapmachtigingen van het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB) van de provincie waarin het bos gelegen is. De adressen vindt u bovenaan op dit formulier.

Hoe gaat het nu verder met uw aanvraag?
26 Het agentschap beslist binnen 60 dagen na de ontvangst van de aanvraag of de kapping kan worden uitgevoerd, eventueel
onder bepaalde voorwaarden. De originele kapmachtiging wordt naar de bosbeheerder gestuurd, een kopie ervan wordt
aan het gemeentebestuur bezorgd, en aan de aanvrager als deze aanvraag niet door de bosbeheerder werd ingediend.
Als uw aanvraag na 60 dagen niet behandeld is, wordt ervan uitgegaan dat de kapaanvraag is ingewilligd.
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