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AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING VOOR HET BEBOSSEN IN AGRARISCH GEBIED

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het bebossen in agrarisch gebied. 
Wanneer moet u dit formulier uiterlijk terugbezorgen? 
Stuur dit formulier uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden op. 
Aan wie moet u dit formulier bezorgen? 
Stuur dit formulier samen met de nodige bijlagen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Waregemseweg 35 te 9790 
Wortegem-Petegem ter attentie van de milieudienst. 

Gegevens van de aanvrager 

1 Kruis hieronder aan of de aanvrager een natuurlijk persoon, of een publiek- of privaatrechtelijk 
rechtspersoon is. 

natuurlijk persoon 
publiekrechtelijk rechtspersoon (bijvoorbeeld een gemeente) 
privaatrechtelijk rechtspersoon (bijvoorbeeld een nv) 

2 Vul hieronder de gegevens van de gevolmachtigd beheerder in. 
naam en voornaam 

functie 

3 Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in. 
naam en voornaam 

straat en nummer 
postnummer en gemeente 

telefoonnummer 
faxnummer 
e-mailadres

4 Kruis de hoedanigheid van de aanvrager aan.
eigenaar van de grond. Ga naar vraag 5. 
houder van een zakelijk recht (bijvoorbeeld vruchtgebruik of erfpachthouder). Ga naar vraag 5. 
houder van een persoonlijk recht (bijvoorbeeld pacht of huur). Ga naar vraag 6. 

5 Kruis het type van eigendomsrecht aan. 
Bij mede-eigendom of eigendom in onverdeeldheid, of als de aanvrager houder is van een zakelijk of persoonlijk recht, voegt u op 
een apart blad de namen en adressen van alle eigenaars toe. 

in onverdeeldheid of mede-eigendom 
niet in onverdeeldheid 
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6 Vul hieronder de persoonlijke gegevens van de verpachter of verhuurder in. 
U hoeft deze vraag alleen te beantwoorden als u als aanvrager van de vergunning pachter of huurder bent. 

naam en voornaam 
straat en nummer 

postnummer en gemeente 
telefoonnummer 

faxnummer 
e-mailadres

7 Laat de onderstaande verklaring invullen door de verpachter of verhuurder van de percelen. 
Ik verklaar als verpachter of verhuurder dat ik ermee akkoord ga dat de percelen vermeld in vraag 8 worden bebost conform het 
plan vermeld in vraag 8 

datum 

handtekening 

naam en voornaam 

Ligging van de bospercelen en beplanting 

8 Vul hieronder de kadastrale gegevens in van de percelen die u wilt bebossen en geef per perceel op welke 
boomsoort aangeplant zal worden. 
Voeg bij deze aanvraag een duidelijk liggingsplan (kopie van een stratenplan of topografische kaart, schaal minstens 1/25 000) en 
een kopie van het kadastraal plan, waarop voldoende merkpunten aangegeven staan om de percelen terug te vinden op het 
terrein. De percelen moet u op het liggingsplan aanduiden. 

afdeling sectie nr(s). Soort 
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9 Wat is de verwachte datum van aanplant? 
De datum van aanplant moet ten minste 30 dagen na de aanvraagdatum liggen. 

Datum: 

10 Geef een overzicht van de voorbereidende werkzaamheden. 
Beschrijf bijvoorbeeld het boren van plantputten, ploegen, frezen enzovoort. 

11 Zorgt u voor bescherming tegen wildschade? 
ja. Vul hieronder het type bescherming in. 

nee 

12 Geef een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden gedurende de eerste vijf jaar. 
Beschrijf bijvoorbeeld de vrijstelling, de vormsnoei, het maaien enzovoort. 

Bij te voegen bewijsstukken 

13 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij het formulier voegt. 
een lijst met de naam en het adres van alle eigenaars bij mede-eigendom of eigendom in onverdeeldheid (vraag 5) 
een schriftelijke volmacht als u beheerder bent van de rechtspersoon die de vergunning aanvraagt 
een duidelijk liggingsplan (schaal minstens 1/25 000) met aanduiding van de beplantingen (vraag 8) 
een kopie van het kadastraal plan (vraag 8) 

Ondertekening 

datum 

handtekening 

naam en voornaam 

Hoe gaat het verder met uw aanvraag? 
Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing binnen de 30 dagen na ontvangst van de 
vergunningsaanvraag. 
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