
 

Bouwverordening vellen 
bomen 
Bouwverordening vellen van hoogstammige bomen.  
Ministerieel besluit van 6 april 1994 
 
Artikel 1 
Het vellen van hoogstammige bomen is onderworpen aan een vergunning af .te leveren door het 
schepencollege, behoudens toepassing van artikel 48 der wet van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en de stedebouw. 
Alvorens deze vergunning af te leveren kan het schepencollege het advies inwinnen van het Agentschap 
voor Natuur en Bos en eventueel andere bevoegde diensten of deskundigen. 
Onder hoogstammige bomen dient verstaan te worden deze bomen die op een hoogte' van 1,50 m een 
stamomtrek hebben van minstens 50 cm of waarvan de hoogte ten minste 5 m bedraagt. 
Fruitbomen vallen niet onder toepassing van dit reglement. 
Evenmin is een toelating vereist voor het vellen van hoogstammige bomen of ontbossen van het 
gedeelte van een bouwperceel waarvoor een regelmatige bouwvergunning werd afgeleverd en in 
zoverre dit noodzakelijk is voor de oprichting van en de toegang tot bet geplande gebouw. De 
bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de bossen die onderworpen zijn aan het 
bosbeheer 
 
Artikel 2  
Met vellen wordt gelijkgesteld aan hoogstammige bomen schade toebrengen of deze verminken of 
vernielen door onder meer abnormale snoeiwerken, ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van 
scheikundige middelen, inkervingen en benagelen. 
Met vellen en rooien wordt niet gelijkgesteld het uitdunnen van een bos, het langs weiden of akkers 
bevestigen van afsluitdraden aan beplantingen door middel van krammen en dergelijke, voor zover deze 
beplantingen, effectief deel uitmaken van de afsluiting, evenals de normale snoeiwerken tijdens de 
herfst- en winterperiode. 
 

Artikel 3  
Het schepencollege kan, bij het verlenen van de vergunning bedoeld in artikel 1, voorwaarden 
stellen, o.a. een gelijkwaardige beplanting, het stellen van een borgsom daartoe, de wijze en het tijdstip 
van het vellen der bomen en van de vervangende nieuwe beplanting. 
 
Artikel 4  
Het niet naleven van dit reglement wordt gestraft overeenkomstig artikel 64 van de wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw. 
Het schepencollege kan daarenboven vorderen dat tot passende nieuwe beplanting wordt overgegaan. 
 
Artikel 5  



 

De in artikels 3 en 4 bedoelde herbeplanting mag zonder voorafgaande toelating van het 
schepencollege niet worden verwijderd, noch door om het even welk middel in haar groei geremd, zelfs 
indien zij overeenkomstig artikel 1 niet als hoogstammig worden aanzien. 
 
Artikel 6  
De ambtenaren van gerechtelijke politie en de door de gouverneur aangewezen technische 
ambtenaren en beambten van het gemeentebestuur, in uitvoering van artikel 24 van de wet van 22  
december 1970, houdende wijziging van artikel 68 van de wet van 29 maart 1962 voornoemd, kunnen 
mondeling ter plaatse de staking van de werken gelasten wanneer zij vaststellen dat deze niet worden 
uitgevoerd overeenkomstig de verleende vergunning. 
Het bevel moet op straffe van vernietiging binnen de vijf dagen door de burgemeester worden 
bekrachtigd. 
 

Artikel 7  
Gedurende de uitvoering der werken dient de kapvergunning uitgehangen te worden op een goed 
zichtbare plaats aan de openbare weg. 
 
Artikel 8 
Deze beslissing wordt aan het advies van de Bestendige Deputatie onderworpen en ter goedkeuring aan 
de Vlaamse Regering voorgelegd. 
 
Artikel 9 
Dit reglement zal bekend gemaakt worden ingevolge art. 102 van de gemeentewet en ter kennisgeving 
worden overgemaakt aan de Politiecommissaris der gemeente, de griffiers van het Vredegerecht en van 
de Rechtbank van eerste aanleg, de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu en het 
Agentschap voor Natuur en Bos . 
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