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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 ministerieel besluit van 28 augustus 2017 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: 

- het ernstig risico voor de mens om besmet te worden met het coronavirus; 

- de aanbevelingen van de bevoegde instanties om zich niet in groep te bewegen en om 

voldoende afstand van elkaar te houden; 

- de noodzaak om de toegang van het publiek tot de bossen en natuurgebieden te 

regelen.  

 

DE TOEZICHTHOUDENDE AMBTENAAR VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of 

stabiliseren van voornoemd risico voor de mens worden de volgende 

veiligheidsmaatregelen opgelegd aan alle bezoekers van alle bossen en natuurgebieden 

gelegen in het Vlaams Gewest: 

1° het bezoek gebeurt individueel, met het gezin, of met ten hoogste twee personen die 

niet tot hetzelfde gezin behoren.  

2° tijdens het bezoek houden alle personen minstens anderhalve meter afstand van 

elkaar. 

 

Art. 2. De veiligheidsmaatregelen gaan in op 18 maart 2020. 

 

Art. 3. De veiligheidsmaatregelen zullen worden opgeheven als het aanzienlijk risico 

waarvoor veiligheidsmaatregelen werden genomen, is uitgeschakeld of tot een 

aanvaardbaar niveau ingeperkt of gestabiliseerd is. 

 

Art. 4. Dit besluit zal ter kennis gebracht worden van de provinciegouverneurs, welke 

verzocht worden de gemeentebesturen hiervan in te lichten.  

 

 

 



 

Art. 5. Overtredingen van dit besluit kunnen gestraft worden overeenkomstig 

artikel 16.6.1, §1, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid. 

 

 

 

Opgemaakt te Brussel op 18 maart 2020, 

 

 

 

 

 

 

Jos RUTTEN 

Gewestelijk toezichthouder, 

Adjunct-administrateur-generaal  
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