
 

 

 

Naam en adres van de aanvrager: 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

..........................................................................                       telefoon: …..............................................................  

                       e-mailadres: ............................................................. 

 

KAPVERGUNNINGSAANVRAAG 

 

 Voor alle bomen vanaf een stamomtrek van 20cm gemeten op 1 meter boven het maaiveld, moet u een 

kapvergunning aanvragen (ook dode bomen).   

 1 formulier (scan of origineel, géén foto) ingevuld en ondertekend met schets + aantal duidelijke foto’s van de 

bo(o)m(en) bezorgen: milieudienst, Verbertstraat 7 te 2900 Schoten of milieudienst@schoten.be . Na betaling van 

de dossierkost, wordt de procedure opgestart.  Na verloop van ca. 6-8 weken krijgt u een ondertekend exemplaar 

terug.  De vergunning dient u duidelijk zichtbaar en leesbaar vanop de openbare weg op te hangen.  

 Een kapvergunningsaanvraag is voor één of meerdere bomen in tuinen; voor het rooien van bomen in (privé)bossen 

dient u zich te wenden tot het Agentschap Natuur & Bos (meer info Bosdecreet op milieudienst) Opgelet: Voor het 

rooien van bomen in het kader van bouwwerken, dient u eerst de vergunningsplicht van het bouwwerk na te gaan 

(meer info via de technische dienst). 

 Bij kap omwille van veiligheidsredenen kan er een primair veiligheidsverslag van een erkende boomdeskundige / 

European Tree Technician worden opgevraagd (te vinden op het internet via een zoekmachine). 

 De kapvergunningsaanvraag  moet door de EIGENAAR(S) worden ondertekend!  Indien u wenst dat buren 

overgaan tot kappingen, dient u zich te wenden tot de Vrederechter.  

 Schoontijd van 1/4 – 30/6: niet kappen wegens broedtijd vogels. 

 Vleermuizen? kapping stoppen en contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos (anb@vlaanderen.be 

of tel. 02 553 81 02). 

 Volgens het politiereglement mag er geen vuur gemaakt worden in gans de gemeente Schoten. Afvalhout mag dus 

niet buiten worden opgestookt. Brandhout dient eerst volledig droog te zijn. 

 HOUTAFVAL? Stapelen als takkenwal, composteren, mulchen, afvoeren naar het containerpark of houtkachel. 

Brochures over groenafval en milieuvriendelijk stoken zijn verkrijgbaar op de milieudienst. 

 Heraanplantingen moeten uitgevoerd worden in het plantseizoen (november-maart) volgend op de rooiwerken.  

Aangeplante bomen moeten volwaardig kunnen uitgroeien en mogen bijgevolg niet geknot of ge(vorm)snoeid 

worden.  Aanplantingen die afsterven, dienen vervangen te worden tot ze aanslaan.  
 

Conform het gemeenteraadsbesluit d.d. 21 december 2017 dient de aanvrager € 35 te betalen op rekeningnummer 

BE64 0910 0243 7052  met vermelding “KAPVERGUNNING + ADRES”,  alvorens aanvang wordt genomen van 

de kapvergunningsprocedure. 

 

IN TE VULLEN DOOR AANVRAGER: 

aantal te kappen bomen: …………………………………. 

soorten: ………………………………………………….... 

…………………………….………………………………. 

…………………………….………………………………. 

 een alleenstaande boom of bomen 

 een groep bomen 

 verschillende exemplaren verspreid over het perceel 
 

HANDTEKENING EIGENAAR: 

 

 

……………………………………………………………. 

ADRES WAAR DE BOMEN ZICH BEVINDEN: 

…………………………….………………………………. 

2900 SCHOTEN 

Eventueel indien nog geen huisnummer: 

afdeling ..…… sectie ..…… perceelnummer ….……  
 

Reden of oorzaak aanvraag:  

Ziekte / ouderdom / gevaar / licht –en vochtproblemen / 

tuinrealisatie / andere: 

…………………………………………………………….. 

…………………………….………………………………. 

Heraanplant met: …………………………………...…….. 

…………………………….………………………………. 
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SCHETS (grondplan - bovenaanzicht): aan te duiden gegevens: straat, huis, bijgebouwen en bomen 

X :  te kappen bomen (nummeren a.u.b.!)  O :  te behouden bomen        : nieuw te planten bomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVIES GROENBEAMBTE: (gedeeltelijk) gunstig / nader onderzoek dringt zich op / ongunstig 

Betaling ontvangen op datum van: ………/………/………  

Motivatie: …………………………….…………………………………………….………..………….….……………… 

…………………………….…………………………………………………….…………………………..…….………... 

…………………………….…………………………………………………….……………………………..……..…….. 

…………………………….…………………………………………………….………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Besluit: …………………………….………………………………………………………….……………………………. 

heraanplanten van…….inheemse hoogstammige bomen van ……...grootteorde met een minimum handelsmaat …......... 

…………………………….…………………………………………………….………………………………………….. 

…………………………….…………………………………………………….………………………………………….. 

BESLISSING: 

Het college van Burgemeester en Schepenen, in zitting bijeen op ............................................., verleent een 

KAPTOELATING / GEEN KAPTOELATING / GEDEELTELIJKE KAPTOELATING VOOR 

NR(S)…………………….…………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………….……………………………………….. 

aan eerdergenoemde aanvrager.  

…………………………….……………………………………………………………….………………………………. 

Er moeten ……….. inheemse hoogstammen van …………….grootteorde met een minimum handelsmaat ……………. 

heraangeplant worden, te kiezen uit bijgevoegde lijst. 

Opmerkingen: …………….……………………………………………………………….………………………………. 

…………………………….……………………………………………………………….………………………………. 

…………………………….……………………………………………………………….………………………………. 

* DE HERAANPLANT MOET UITGEVOERD WORDEN IN HET EERSTVOLGENDE PLANTSEIZOEN (NOVEMBER – 

MAART) NA HET KAPPEN VAN DE BO(O)M(EN).   

* Aangeplante bomen moeten volwaardig kunnen uitgroeien en mogen bijgevolg niet geknot of ge(vorm)snoeid 

worden.  Aanplantingen die afsterven, dienen vervangen te worden tot ze aanslaan.  
*  

TEVENS DIENT U DE MILIEUDIENST TE CONTACTEREN ALS DE HERAANPLANTING UITGEVOERD IS.  

 

GELIEVE DEZE VERGUNNING OP DUIDELIJK ZICHTBARE PLAATS TE HANGEN ZODANIG DAT ZE 

ZICHTBAAR EN LEESBAAR IS VANOP DE OPENBARE WEG.  

 

Deze vergunning is twee jaar geldig. Onderhavige administratieve toelating doet geen afbreuk aan eventuele 

persoonlijke verbintenissen of zakelijke erfdienstbaarheden van privaatrechtelijke aard. 

 

 

 

 

 

           Rony Lejaeghere                        Maarten De Veuster 

           algemeen directeur                        burgemeester 
 


