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Besluit houdende veiligheidsmaatregelen
VM.CD.2022.01

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid,
artikel 16.7.1 tot en met 16.7.9;
- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 99, artikel 106 en artikel 107 bis;
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk
Milieu, artikel 58;
- het ministerieel besluit van 5 maart 2020 betreffende de aanwijzing van
gewestelijke toezichthouders, gewestelijke milieuopsporingsambtenaren en
gemachtigde ambtenaren bij het Agentschap voor Natuur en Bos overeenkomstig
het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.

Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:
- In diverse natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel
situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich kunnen
mee brengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of
roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook dringend vermeden worden. Een
bos- of natuurbrand kan leiden tot de vernietiging van tientallen, soms honderden
hectares aan waardevolle natuur. Dit heeft een ernstige impact op het voortbestaan
van de aanwezige, vaak ook beschermde, habitats en soorten. Bovendien zijn er
risico’s voor de veiligheid en volksgezondheid. Om al deze redenen is het
noodzakelijk dringend een verbod op het maken van vuur uit te breiden en een
rookverbod in te voeren in een brede waaier van bos- en natuurgebieden
teneinde het risico op natuur- en bosbranden zo veel mogelijk te beperken.
- De bos- en natuurwetgeving bevat momenteel enkele bepalingen die het maken
van vuur verbieden, doch slechts in welbepaalde gebieden. Deze wetgeving bevat
geen expliciet rookverbod. Deze veiligheidsmaatregel wil aanvullend werken.

Pagina 1 van 4

- Onder gecontroleerde omstandigheden en mits het naleven van de nodige
voorzorgsmaatregelen kan tijdens kampen het maken van kamp- en/of
kookvuren worden toegelaten door het Agentschap voor Natuur en Bos.
- Het moet evenwel mogelijk zijn om onder gecontroleerde omstandigheden
kampvuren bij code geel toe te staan.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 20 en artikel 99;
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu, artikel 35, § 2, 8°;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.
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DE TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAAR VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN
BOS BESLUIT:
Artikel 1. Het Besluit houdende veiligheidsmaatregelen VM.CD.2021.04 van 23
juni 2021 wordt opgeheven.
Art. 2. Als het risico op natuurbranden de risicocode geel, oranje of rood krijgt, is
het verboden om vuur te maken en te roken in de volgende gebieden:
1° de bossen als bedoeld in artikel 3, §1 en §2 van het Bosdecreet van 13 juni
1990, met uitsluiting van de ambtswoningen;
2° de natuurreservaten als bedoeld in artikel 16 ter decies van het decreet van
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
3° de natuurdomeinen als bedoeld in art. 2, 55° van het decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
4° de openbare terreinen als bedoeld in artikel 16bis, §2, tweede lid, van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu waarvoor een natuurbeheerplan is opgesteld;
5° de private terreinen als bedoeld in artikel 16ter, §2, van het Natuurdecreet
waarvoor een natuurbeheersplan is opgesteld.
De risicocode, vermeld in het eerste lid, wordt berekend door Natuur en Bos en
uitgedrukt in kleurencodes groen, geel, oranje en rood. De kleurcodes die van
toepassing zijn in de gebieden als vermeld in het eerste lid, worden vermeld op
de website www.natuurenbos.vlaanderen.be.
In afwijking van het eerste lid kan koken op vaste plaatsen in het kader van
kampen en in bivakzones, zoals omschreven in artikel 1, 13° van het Besluit van
de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van
de bossen en de natuurreservaten, toegelaten worden, mits het nemen van de
nodige voorzorgsmaatregelen:
1° het vuur en gensters mogen in geen geval contact kunnen maken met
brandbare materialen in de omgeving. Bij winderige omstandigheden moeten
extra maatregelen worden genomen;
2° het vuur mag enkel worden aangestoken met een aansteker of lucifers;
3° er mag geen gebruik worden gemaakt van brandversnellers brandbare
vloeistoffen of andere brandversterkende stoffen om het vuur aan te wakkeren;
4° tijdens het koken moeten steeds afdoende blusmiddelen aanwezig zijn;
5° het vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten. De verantwoordelijke
zorgt ervoor dat het vuur volledig wordt gedoofd na het beëindigen van elke
kookactiviteit.
In afwijking van het eerste lid, en onverminderd artikel 99 van het Bosdecreet,
kunnen kampvuren op vaste plaatsen in het kader van kampen en in bivakzones,
zoals omschreven in artikel 1, 13° van het Besluit van de Vlaamse Regering van
5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de
natuurreservaten, bij code groen en geel toegelaten worden, mits het nemen van
de nodige voorzorgsmaatregelen:
1° het vuur en gensters mogen in geen geval contact kunnen maken met
brandbare materialen in de omgeving. Bij winderige omstandigheden moeten
extra maatregelen worden genomen;
2° het vuur mag enkel worden aangestoken met een aansteker of lucifers;
3° er mag geen gebruik worden gemaakt van brandversnellers brandbare
vloeistoffen of andere brandversterkende stoffen om het vuur aan te wakkeren;
4° er moeten steeds afdoende blusmiddelen aanwezig zijn;
5° het vuur mag niet onbeheerd worden achtergelaten. De verantwoordelijke
zorgt ervoor dat het vuur volledig wordt gedoofd na het beëindigen van elke
activiteit.
Pagina 3 van 4

Art. 3. Deze tijdelijke veiligheidsmaatregel gaat in op 30 juni 2022, en loopt af
op 30 september 2022.
Art. 4. Dit besluit zal ter kennis gebracht worden van de provinciegouverneurs,
welke verzocht worden de gemeentebesturen hiervan in te lichten. Dit besluit
wordt gepubliceerd op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Art. 5. Indien de betrokken gebieden beschikken over infopanelen waarop de
geldende toegankelijkheidsregeling wordt bekendgemaakt, dan wordt deze
veiligheidsmaatregel daar kenbaar gemaakt.
Art. 6. Overtredingen van deze maatregel kunnen gesanctioneerd worden
overeenkomstig artikel 16.4.27 en artikel 16.6.1, §2 van het decreet van 5 april
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
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