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OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING 
 
 
Bij de milieu- (andere dan de boswetgeving) en arbeidswetgeving worden enkel de 
basiswetten en decreten vermeld. De besluiten in uitvoering van deze decreten behoren 
eveneens tot dit overzicht maar worden omwille van de omvang niet specifiek vermeld. 
Hiervoor wordt verder verwezen naar het Milieuzakboekje (uitgegeven door CVN). Alle 
wetgeving is tevens raadpleegbaar op www.codex.vlaanderen.be 
 
 

1. Milieuwetgeving 
 

1.1. Algemeen milieubeleid 
 
A. Het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid:  

Dit decreet geldt als wettelijk basiskader voor het Vlaamse milieubeleid. 
Dit decreet legt tevens de decretale basis voor de milieueffectrapportage (MER). MER 
wordt gedefinieerd als ‘de procedure die al dan niet leidt tot het opstellen en goedkeuren 
van een milieueffectrapport over een voorgenomen actie en in voorkomend geval tot het 
gebruik ervan als hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie.’ Onder ‘actie’ 
wordt in dit verband verstaan ‘een plan, programma en/of project’. 
 

B. Het Decreet van 18 december 2002 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de 
milieueffect- en veiligheidsrapportage;  
Verdere aanvulling inzake MER en veiligheidsrapportage. 
 

C. Het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het Vlaams 
Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM I); 
Deze wetgeving bundelt de wetgeving inzake de milieuvergunningen in Vlaanderen. 
VLAREM I legt vast waarvoor een vergunning vereist is, wie ze moet aanvragen en tot 
welke overheid men zich dient te richten. Het bepaalt eveneens hoe de procedure 
verloopt.  

 
D. Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 

sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II); 
Naast een belangrijk hoofdstuk met de definities, bevat VLAREM II de 
milieukwaliteitsnormen waarop de overheid haar vergunningenbeleid moet afstemmen, 
een overzicht van overgangsbepalingen voor het toepassen van nieuwe 
milieuvoorwaarden op bestaande bedrijven, algemene en sectorale milieuvoorwaarden 
én milieuvoorwaarden voor niet in VLAREM I opgenomen inrichtingen en activiteiten. 

 
 

1.2. Ruimtelijk ordeningsrecht 
 

Het Decreet  van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 
zijn uitvoeringsbesluiten 
Dit decreet levert onder andere de wettelijke basis voor de ruimtelijke structuurplannen, 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, … 
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1.3. Integrale regelingen 
 
A. Integraal waterbeleid 

Het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid biedt het juridische 
kader voor de ontwikkeling van een integraal waterbeleid in het Vlaamse Gewest. 
 

B. Grondwaterbeheer 
Het beheer van het grondwater wordt geregeld door het Decreet van 24 januari 1984 
houdende maatregelen voor het grondwaterbeheer en diens uitvoeringsbesluiten. 

 
 

1.4. Sectorale regelingen: milieuhygiëne 
 

A. Controle op de ingedeelde inrichtingen:  

− Het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 

− VLAREM I en II. 
 

B. Luchtverontreining:  

− Wet van 28 december 1964 op de bestrijding van de luchtverontreiniging 
 

C. Oppervlaktewaterverontreiniging 

− Wet van 26maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging 
 

D. Bodemsanering en –bescherming 

− Het Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering 
 

E. Vermesting 
 

− Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de 
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen 

− Decreet van 23 januari 1991 tot bescherming van het leefmilieu tegen de 
verontreiniging door meststoffen 
 

F. Afvalstoffen 

− Het Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen 

 
G. Geluidshinder 

− Wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder 
 
H. Productbeleid 

Bepalingen betreffende gevaarlijke stoffen: 

− VLAREM I en II 

− Decreet 21 december 2001 houdende vermindering van het gebruik van  
bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in het Vlaamse Gewest. 
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1.5 Sectorale regelingen: Natuurbehoud 
 
A.  Het algemeen wettelijk kader inzake bos en bosbeheer 

− Boswetboek van 1854 (blijft van kracht voor wat de eedaflegging van ambtenaren van 
het Bosbeheer , de rechtspleging inzake misdrijven en de bossen van bijzondere 
personen betreft) 

− Bosdecreet van 18 mei 1999 en zijn uitvoeringsbesluiten. 
Het besluit betreffende de criteria duurzaam bosbeheer is hierbij vermeldenswaard. 
Deze Vlaamse criteria duurzaam bosbeheer zijn gebaseerd op de internationale FSC 
principes en criteria en werden samen met de Belgische FSC-standaard ontwikkeld. Met 
deze criteria duurzaam bosbeheer wordt een algemeen beschrijvend kwaliteitsniveau van 
duurzaam bosbeheer aangegeven. Door middel van deze criteria wordt tevens een 
inhoudelijk sterke koppeling gelegd met het natuurbeleid (relatie Vlaams Ecologisch 
Netwerk).  
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft tevens een beheervisie voor openbare 
bossen opgesteld (niet wettelijk vastgelegd). Deze visie tekent de krijtlijnen uit voor het 
beheer van de openbare bossen. Met deze beheervisie wil het ANB een voortrekkersrol 
vervullen in Vlaanderen om op termijn alle bosbeheerders te stimuleren om de principes 
van de beheervisie toe te passen. 

 
 
B.   Specifiek wettelijk kader op niveau van de bosbeheermaatregelen (zie inhoudstafel 

uitgebreid beheerplan) 
 
1. Bosverjonging 

− Algemeen geldend wettelijk kader (A)  
 

2. Bosomvorming 

− Algemeen geldend wettelijk kader (A)  
 

3. Bebossingswerken 

− Algemeen geldend wettelijk kader (A)  

− Veldwetboek (7 oktober 1886) 
Bevat allerlei regelingen eigen aan het platteland, alsook m.b.t. de veldpolitie. 
Oa. afstand van beplantingen, afbakening van landbouw en boszones, bebossing van 
landbouwgronden, bijzondere misdrijven,… 

− Voor bebossing in agrarisch gebied is een vergunning nodig van het college van 
burgemeester en schepenen in het kader van het Veldwetboek. 

− Bij wijziging van vegetatie is een vergunning nodig van het Agentschap voor Natuur 
en Bos (voor openbare besturen via de deputatie). 

− Ligt de bebossing in een gerangschikt landschap of zoals vroeger genoemd een 
beschermd of geklasseerd landschap dan moet een advies van de provinciale 
afdeling van het Agentschap Ruimtelijke Ordeing- onroerend Erfgoed Vlaanderen 
gevraagd worden (indien er een vergunning voor bebossing in agrarisch gebied of 
voor wijziging van vegetatie nodig is dan vragen gemeente of ANB dit automatisch 
aan). 

− Advies op grond van het Bosdecreet ter bescherming van de natuurwaarden aan 
ANB (indien vergunning voor wijziging van vegetatie nodig is, gebeurde dit reeds 
automatisch). 
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− Bij bebossing van percelen die verpacht werden of wanneer de pacht voor die grond 
minder dan 5 jaar voor de datum van de aanvraag werd opgezegd, is het advies van 
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling nodig. 

 

− Volgens artikel 4.3.2. §1, §2 en §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en het BVR van 17/02/05 houdende de 
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 
milieueffectrapportage (bijlage II), dient voor een eerste bebossing voor zover de 
bosoppervlakte 10 ha of meer bedraagt een project-MER te worden opgemaakt maar 
kan een verzoek tot ontheffing ingediend worden bij de bevoegde administratie. 

 
4. Bosbehandelings- en verplegingswerken 

− Algemeen geldend wettelijk kader (A)  

− Wettelijk kader inzake flora en fauna (zie punt C) 
 

− bestrijding van agressieve exoten: Decreet 21 december 2001 houdende 
vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare besturen in het 
Vlaamse Gewest. 

 
Indien er een natuurrichtplan is, moet nagegaan worden of er geen beperkingen 
opgelegd worden aan het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 

− zie besluit van de Vlaamse regering betreffende natuurrichtplannen van 28.02.2003 

− zie besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen ter uitvoering van het 
gebiedsgericht natuurbeleid van 21.11.2003 

 
5. Kapregeling 

− Algemeen wettelijk kader (A), geen specifiek wettelijk kader (B). 
 

6. Bosexploitatie 

− Algemeen wettelijk kader (A), met in het bijzonder: 

− het besluit van de Vlaamse Regering houdende de werkwijze en de voorwaarden 
inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig van 
openbare bossen (7/06/02); 

− het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vorm van de kapvergunning 
voor houtkavels in openbare bossen en de wijze waarop die wordt afgeleverd 
(7/06/02) ; 

− het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verkoop uit de hand van hout 
en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen (7/06/02) en 

− het besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kopers en 
exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 
1990 (8/11/02). 

− Dienstnota B&G 2003/09: instructies terreincontroles werkzaamheden met 
kettingzaag 

− Wettelijk kader inzake flora en fauna (zie punt C) 
 
7. Brandpreventie 

− Algemeen wettelijk kader (A) met in het bijzonder: 

− Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegankelijkheid en het 
occasionele gebruik van bossen. (B.S. 15 september 1993)  
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− Besluit van de Vlaamse regering houdende de werkwijze en de voorwaarden 
inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit 
openbare bossen (B.S. 20 juli 2002) 

− Gemeentelijke reglementering inzake branden 
 
8. Open plekken 

− Algemeen wettelijk kader (A) 

− Wettelijk kader inzake ontbossing en compensatie (zie punt F) 

− Wettelijk kader inzake flora en fauna (zie punt C) 

− Dienstnota B&G 2006/01: Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos. 
 

9. Gradiënten en bosrandontwikkeling 

− Algemeen wettelijk kader (A) 

− Wettelijk kader inzake flora en fauna (zie punt C) 
 

10. Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

− Algemeen wettelijk kader (A) 

− Wettelijk kader inzake flora en fauna (zie punt C) 
 
11. Dood hout en oude bomen 

− Algemeen wettelijk kader (A) 

− Wettelijk kader inzake flora en fauna (zie punt C) 
 

12. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de toegankelijkheid 

− Algemeen wettelijk kader (A) met in het bijzonder: 

− Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegankelijkheid en het 
occasionele gebruik van bossen. (B.S. 15 september 1993)  

− Decreet Ruimtelijke ordening (decreet art.99). (zie hoger):  

− bijvoorbeeld: verplichting stedenbouwkundige vergunning bij aanmerkelijke 
wijziging van het reliëf van de bodem; 

− bijvoorbeeld: verplichting stedenbouwkundige vergunning bij gebruik, aanleg of 
inrichting van grond voor het parkeren van voertuigen, wagens, of 
aanhangwagens; 

− Provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen de 
vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen opgesomd in art.99 van het 
Decreet Ruimtelijke Ordening aanvullen. 

 

− Inzake kamperen: Decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen 
voor openluchtrecreatieve verblijven. 

− Inzake speelbossen in het bijzonder:  

− Wet betreffende de veiligheid van de consumenten (wet van 9 februari 1994) 

− KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen 

− KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen 
 
13. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht 

− Jachtwet van 1882 (blijft van kracht voor wat de rechtspleging betreft) 

− Vlaamse Jachtdecreet (24 juli 1991) 
 
14. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij 
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− Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij (voor volledig afgesloten wateren niet van 
toepassing) 

 
15. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot gebruik niet-houtige bosproducten 

− Algemeen wettelijk kader (A) met in het bijzonder: 

− Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 betreffende de verkoop uit de 
hand van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen. 

− Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure 
tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen 
van bosbouwkundig teeltmateriaal. 

 
16. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische elementen.  

Bescherming van landschappen 
Decreet betreffende de landschapszorg van 21 mei 1996 

Bescherming stads- en dorpsgezichten, monumenten 
Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten 

Bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld 
Decreet van 1 juni 1994 houdende de goedkeuring van  de overeenkomst inzake de 
bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld. 

Bescherming van het archeologisch patrimonium 
Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium 

 
De besluiten in uitvoering van deze decreten behoren eveneens tot het overzicht. 

 
17. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende functie 

− Algemeen wettelijk kader (A) 
 

18. Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 

− Algemeen wettelijk kader (A) 

− Wettelijk kader bosreservaten (zie punt D) 
 

19. Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen (art. 20, art. 90, 
art. 96 en art. 97 van het decreet) 

− Algemeen wettelijk kader (A) 

− Decreet Ruimtelijke ordening (decreet art.99) (zie hoger): voor het uitvoeren van 
volgende werk is een stedenbouwkundige vergunning vereist: 

− Aanleg nieuwe wegen 

− Uitbreiding bestaand wegennet 

− Wijziging verharding bestaande wegen 

− Aanleg van parkings 

− Aanleg van nieuwe poelen, vijvers en vennen 

− Bouw van nieuwe gebouwen (vb. loodsen, speelhuisje,…) 

− Uitbreiding van bestaande gebouwen 

− Renovatie gebouwen 

− Plaatsing van een brandtoren 

− Aanleg van een brug 

− Plaatsing van een nieuwe afsluiting 
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Voor bepaalde werken is tevens een MER vereist (en kan ook een ontheffing aangevraagd 
worden). 
 
Bij de uitvoering van werken in het bos (behalve onderhouds- of instandhoudingswerken) 
wordt vooraf contact genomen worden met de administratie stedenbouw en/ of provinciale 
MER-cel en afdeling Monumenten en Landschappen voor verdere informatie. 
 
Zie ook www.ruimtelijkeordening.be. 
 
 
C.  Wettelijk kader inzake flora en fauna 

− Duinendecreet 1993  

− Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 
en zijn uitvoeringsbesluiten 

− De Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna) 

− De Vogelrichtlijn (richtlijn 79/409/EEG van 22 april 1979 voor het behoud van de 
vogelstand 

− Wet 22 februari 1979 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake 
watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor 
watervogels, aangenomen te Ramsar, Iran, op 2 februari 1971. 

− Wet van 20 april 1989 houdende goedkeuring van het Verdrag over het behoud van wilde 
dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa en van de bijlagen I, II, III en IV, 
opgemaakt te Bern op 19  september 1979.  

− Wet van 27 april 1990 houdende de goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming 
van trekkende wilde diersoorten, en van de bijlagen I en II, opgemaakt te Bonn op 23 juni 
1979.  
 

 
D. Wettelijk kader inzake bosreservaten 

− Algemeen wettelijk kader (A) met in het bijzonder: 

− Besluit van de Vlaamse Executieve van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen 
betreffende de aanwijziging of erkenning en het beheer van de bosreservaten. 

− Wettelijk kader inzake flora en fauna (zie punt C) 
 
 
E. Wettelijk kader inzake bosuitbreiding 

− Naast het algemeen wettelijk kader (A): 

− dienstnota B&G 2003/02 bosuitbreiding – werking BUT - behandeling dossiers 
verwerving 

− aanverwant: inzake ruilverkaveling en landinrichting: 

− Wet op de ruilverkaveling van 22 juli 1970,  aangevuld door Wet van 11 augustus 
1978 

− Decreet van 21 december 1988 (oprichting Vlaamse Landmaatschappij) en diens 
uitvoeringsbesluiten 

 
F. Wettelijk kader inzake ontbossing en compensatie 

− Algemeen wettelijk kader (A) met in het bijzonder: 
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− Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere 
regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op 
ontbossing. 

− Dienstnota B&G 2005/02: Bosdecreet art.90bis: criteria 

− Dienstnota B&G 2006/01: Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos. 
 

Ontbossing: Vergunning 
Volgens het Decreet inzake Ruimtelijke Ordening is er een stedenbouwkundige 
vergunning vereist voor ontbossing. 
 
Ontbossing: MER-plicht 
Volgens artikel 4.3.2. §1, §2 en §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid en het BVR van 17/02/05 houdende de vaststelling van 
de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (bijlage II), dient 
voor een ontbossing met het oog op de omschakeling naar een ander bodemgebruik 
voor zover de oppervlakte 3 ha of meer bedraagt en voor zover artikel87 van het 
Bosdecreet niet van toepassing is, een project-MER te worden opgemaakt maar kan een 
verzoek tot ontheffing ingediend worden bij de bevoegde administratie. 
 

G. Wettelijk kader inzake onbevaarbare waterlopen 

− Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen aangevuld door 
Decreet van 21 april 1983 en het Decreet Integraal Waterbeleid (zie hoger). 

 
H. Wettelijk kader inzake polders en wateringen 

− Wet van 3 juni 1957 (polders) en Wet van 5 juli 1956 (Wateringen) 

− KB van 30 januari 1958 
 

I. Wettelijk kader inzake dijken 

− Decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen 
 

J. Wettelijk kader inzake vogelvangst 

− K.B. 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest 
(uitzonderingsregeling op deze reglementering) 

 
K. Wettelijk kader inzake te bestrijden dieren en planten 

− Wet van 2 april 1971 

− K.B. van 19 november 1987 
 

L. Wettelijk kader inzake dierenbescherming 

− Wet betreffende het welzijn der dieren van 14 augustus 1986 

− Gewijzigd bij Wet van 4 mei 1995 
 
M. Wettelijk kader inzake internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten 

− Conventie van Washington (CITES) van 1973: toepassing van de reglementering door 
K.B. van 9 april 2003. 

 
 
 
 



  

BIJLAGE 8  

Overzicht relevante wetgeving 

Pagina 9 

 
 

 

2. Arbeidswetgeving 
 

− Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (wet van 4 
augustus 1996 (B.S. 18.09.1996) 

− Wet betreffende de waarborgen welke de machines, de onderdelen van de machines het 
materieel, de werktuigen, de toestellen, de recipiënten en de beschermingsmiddelen 
moeten bieden inzake veiligheid en gezondheid (wet van 11 juli 1961) 

− Wet betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake veiligheid en de 
bescherming van de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten 
bieden (wet van 28 januari 1999) 

− Algemeen reglement op de elektrische installaties (KB van 10 maart 1981; KB van 02 
september 1981;KB van 22 december 1983 

− Wet betreffende de veiligheid van de consumenten (wet van 9 februari 1994) 

− Dienstnota B&G 2003/03 Welzijnsbeleid - welzijn op het werk 

− K.B. van 7 augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (B.S. 15.9.1995) 

 
 


