
 

VLAAMS JEUGD PARLEMENT VZW – 2018           41 / 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp van decreet  

houdende het herstellen van de biodiversiteit en 

de duurzame inrichting van de leefomgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingediend op 28 september 2018 

 

 



 

VLAAMS JEUGD PARLEMENT VZW – 2018           42 / 108 

 

 

Memorie van toelichting bij het decreet houdende het herstellen van de 

biodiversiteit en de duurzame inrichting van de leefomgeving 

Het is geen geheim dat we vandaag de dag zorg moeten dragen voor onze planeet. Het gaat 

niet goed met de omgeving waarin we leven.  

Vlaanderen is één van de bosarmste regio’s in Europa, slechts 10,8% tot 13% van de totale 

oppervlakte in Vlaanderen is bos.1 Bovendien bestaat er heel wat verwarring over de 

hoeveelheid bos dat Vlaanderen exact rijk is. Volgens de directeur van de natuurvereniging 

Bos+ zijn er al sinds 2000 geen correcte metingen meer geweest. Daarnaast moeten we ook 

nadenken over manieren om ons leven op aarde te waarborgen energiebronnen raken stilaan 

uitgeput en er is een steeds grotere roep naar duurzame energievormen. We moeten op een 

andere manier omgaan met de inrichting van het landschap in Vlaanderen zodat er ook meer 

ruimte en wil ontstaat om te investeren in windturbines.  

Daarom neemt dit decreet een aantal maatregelen om de biodiversiteit te herstellen. Onze 

natuur is zeer belangrijk daarom moeten we deze ook koesteren, we hebben daarom nood 

aan een beleid dat zowel in het voordeel is voor plant, als mens en dier. Hiertoe dienen we de 

manier waarop we ons landschap inrichten te herzien. We moeten ook maatregelen nemen 

ten aanzien van de jacht op sommige predators zoals de vos en de marter. Tenslotte moeten 

we investeren in duurzame energie (bv. windenergie): onze andere energiebronnen zijn eindig. 

Hiertoe zal de Vlaamse Jeugdminister voor Natuur, Omgeving en Energie rond drie 

verschillende maatregelen werken: 

Ten eerste is het overmatig kappen van bomen veel besproken, want voor welke doeleinden 

kunnen we dit nog toelaten? Jammer genoeg neemt het huidige beleid het niet altijd even 

nauw met de boskap. Zo werd er in 2014 nog 263 hectare bos vergund gekapt.2 Men 

compenseert wel bos maar de compensatie loopt achter. Boscompensatie moet veel meer een 

uitzondering dan een regel worden en het boscompensatiefonds moet strenger worden 

aangewend, nu moet men in dit fonds geld storten bij wijze van compensatie als men zelf 

geen bomen kan aanplanten. Er is echter een totaal ondergebruik van dit fonds, zo zat er in 

2016 meer dan 10 miljoen euro in het fonds3. In de toekomst zal dit geld binnen een termijn 

van 1 jaar moeten gebruikt worden om het verloren aantal bomen weer te compenseren. 

                                                 
1 BOS+, “Bossen in Europa”, laatst geconsulteerd op 27 april 2018, 

https://www.bosplus.be/k/nl/n167/news/view/34501/12551/bossen-in-europa.html 
2 Grietens, E. (2016). Vlaanderen verliest nog steeds bos. Laatst geconsulteerd op 22 mei 2018, 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/vlaanderen-verliest-nog-steeds-bos 
3 Belga (2017). Wegwerken achterstand boscompensatiefonds. http://www.knack.be/nieuws/belgie/wegwerken-

achterstand-boscompensatiefonds-te-weinig-en-te-laat/article-normal-801987.html 
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Hiernaast dienen we te kijken naar bossen in zonevreemd gebied. Bossen in zonevreemd 

gebied zijn bossen die volgens het gewestplan op gebieden liggen buiten de groene zones. 

Bepaalde zonevreemde bossen dienen beschermd te worden, hiertoe zal de jeugdminister 

maatregelen nemen. Hiernaast worden extra maatregelen genomen wanneer deze op 

landbouwgrond zijn gevestigd, in dit geval kunnen zij onder strikte voorwaarden toch worden 

ingericht als bos. We moeten ons namelijk afvragen welke behoeften in Vlaanderen prioriteit 

moeten krijgen.  

Ten tweede zal dit decreet maatregelen nemen om het jachtbeleid in Vlaanderen te 

versoepelen want dit is vandaag de dag ten aanzien van bepaalde dieren, die schadelijk 

kunnen zijn voor de omgeving en andere dieren, veel te streng. In het kader van de 

biodiversiteit is het nodig om drastische maatregelen te nemen ten aanzien van bepaalde 

dieren, ook als dit betekent dat de jacht op deze dieren zoals de marter en de vos versoepeld 

dient te worden. Zo worden heel wat kwetsbare diersoorten opgegeten door de vos.4 

Hiernaast zijn er nog andere problemen ook met deze dieren, ze richten ook heel wat schade 

aan daarom zal het meldingssysteem voor dit soort schade gecentraliseerd worden door de 

overheid zelf zodat men dit eenvoudiger kan melden. 

Tenslotte is er vandaag de dag ook steeds meer nood aan duurzame vormen van energie maar 

hier is niet altijd voldoende ruimte en draagvlak voor. Er is steeds meer vraag naar duurzame 

vormen van energie. Dit soort initiatieven zetten echter heel wat druk op de omgeving en hier 

wordt vandaag de dag geen rekening mee gehouden. Zo hebben windmolens vaak ook een 

effect op de fauna en flora. Hiernaast tekenen buurtbewoners zeer vaak beroep aan door de 

lawaaihinder en slagschaduw die windturbines veroorzaken. Daarom moeten we zorgen dat 

iedereen op één lijn staat en samen de kaart kiest van de duurzame energie. Dit decreet zal 

om voorgaande genoemde redenen compenserende maatregelen invoeren voor de 

buurtbewoners en voor de energiemaatschappij zelf zodat de juiste regelingen getroffen 

kunnen worden om de omgeving zoveel mogelijk te beschermen. Duurzame 

energieleveranciers gaan al allerlei coöperaties aan om zoveel mogelijk mensen te betrekken 

bij de windturbines zodat de buurt eigenaarschap verwerft en kan meeprofiteren van de 

gegenereerde winsten van dit soort duurzame energiebronnen, dit soort initiatieven zal 

dankzij dit decreet financieel worden gestimuleerd. 

Vlaamse jeugdminister van Natuur, Omgeving en Energie 

Stefanie Geeraerts 

                                                 
4Vilt (2013). Met minder vossen herstelt populatie haas en patrijs. Laatst geconsulteerd op 21 mei 2018, 

http://www.vilt.be/Met_minder_vossen_herstelt_populatie_haas_en_patrijs 
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Ontwerp van decreet houdende het herstellen van de biodiversiteit en de 

duurzame inrichting van de leefomgeving 

DE VLAAMSE JEUGDREGERING 

Op voorstel van de Vlaamse jeugdminister van Natuur, Omgeving en Energie; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

De Vlaamse jeugdminister van Natuur, Omgeving en Energie is ermee belast in naam van de 

Vlaamse jeugdregering, bij het Vlaams jeugdparlement het ontwerp van decreet in te dienen, 

waarvan de tekst volgt: 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.  

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. 

Art 2. Definities 

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder: 

1° (Gewone) jacht: Jacht die het duurzaam gebruik en het normale populatiebeheer van het 

wild beoogt. 

2° Bijzonder jacht: Wanneer er schade dreigt aan gewassen of eigendommen, kan de 

jachtrechthouder bijkomend jagen op de wildsoort die de schade dreigt te veroorzaken onder 

de voorwaarden die bepaald zijn in het Jachtvoorwaardenbesluit en in de perioden die bepaald 

zijn in het Jachtopeningsbesluit. 

3° Wild: 

- grof wild: edelherten, reeën, damherten, moeflons, wilde zwijnen. 

- klein wild: hazen, fazanten, korhoenders, patrijzen. 

- waterwild: wilde eenden, krakeenden, slobeenden, kuifeenden, tafeleenden, pijlstaarten, 

wintertalingen, smienten, grauwe ganzen, rietganzen, watersnippen, meerkoeten, 

toppereenden, kolganzen, kleine rietganzen, Canadaganzen, waterhoenen, kieviten, 

zomertalingen, bokjes, goudplevieren; 
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- overig wild: houtduiven, konijnen, vossen, verwilderde katten, bunzings, meeuwen, eksters, 

kraaiachtigen, aalscholvers, blauwe reigers, hermelijnen, wezels, boommarters, steenmarters, 

bevers, dassen. 

Artikel 3, tweede lid, a) tot en met d) van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 wordt vervangen 

door deze definitie. 

4° Wildschade: De volledige schade veroorzaakt door de dieren die behoren tot de in artikel 

2, 3° van dit decreet bedoelde soorten. 

5° WKK-installaties: Warmtekrachtinstallaties. 

6° Prosumenten: Consumenten die hun elektriciteit zelf opwekken. 

7° Zonevreemde bossen: Bossen in zonevreemd gebied zijn bossen die volgens het 

gewestplan op gebieden liggen buiten de groene zones. Bepaalde zonevreemde bossen 

dienen beschermd te worden. 

HOOFDSTUK 2. WIJZIGINGEN AAN HET JACHTDECREET VAN 24 JULI 1991 

Art. 3. Jachtopeningstijden 

Artikel 4 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 wordt vervangen door volgende bepaling: 

"§ 1. De jacht is open in de volgende periodes: 

- grof wild: van 1 januari tot en met 31 maart en van 1 augustus tot en met 31 december; 

- klein wild: van 15 oktober tot en met 31 december; 

- waterwild: van 15 augustus tot en met 31 januari; 

- overig wild: van 15 september tot en met 28 of 29 februari. 

§ 2. De Vlaamse Regering kan bepalen dat ten aanzien van bepaalde wildsoorten bijzondere 

jacht, buiten de periode van de gewone jacht zoals bepaald in § 1, kan worden uitgeoefend 

wanneer dat noodzakelijk is ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, 

bossen, visserij of wateren; aan andere goederen in eigendom of gebruik: ter bescherming van 

de wilde fauna of flora, of ter instandhouding van de natuurlijke habitats; voor de veiligheid 

van het luchtverkeer.  

Er mag geen andere oplossing bestaan en er mag geen afbreuk worden gedaan aan het 

streefdoel om de populaties van de soort in een gunstige staat van instandhouding te laten 

voortbestaan." 
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Art. 4. Wildschade 

Artikel 24 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 wordt vervangen door volgende bepaling: 

"De vergoeding van de belangrijke wildschade wordt vastgesteld volgens de gewone 

rechtsregels." 

Art. 5. Vlaams Verzekeringsfonds voor Wildschade 

Artikel 25 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 wordt vervangen door volgende bepaling: 

"Het Vlaams Verzekeringsfonds voor Wildschade wordt opgericht. De Vlaamse Regering werkt 

de nadere regels over de inrichting en samenstelling ervan uit. 

Het Vlaams Verzekeringsfonds voor Wildschade bestaat uit een raad van bestuur en een 

College van Verslaggevers. 

Het College van Verslaggevers bestaat uit vertegenwoordigers van de verzekeringssector, 

landbouwsector, de Vlaamse regering en haar agentschappen Natuur en Bos, Landbouw en 

Visserij en de Vlaamse Milieumaatschappij. De Vlaamse regering kan bijkomende deskundigen 

aanstellen als lid van het College van Verslaggevers.  

Het College van Verslaggevers analyseert en beoordeelt de aanvragen tot schadevergoeding." 

Art. 6. Toetreding tot het Vlaams Verzekeringsfonds voor Wildschade 

Artikel 25/1 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 wordt vervangen door volgende bepaling: 

"Om beroep te kunnen doen op een vergoeding van het Vlaams Verzekeringsfonds voor 

Wildschade moet de aanvrager aangesloten zijn bij dit fonds. 

De raad van bestuur bepaalt de jaarlijkse verzekeringspremie, na advies van het College van 

Verslaggevers, met een minimum van 100 euro per hectare. 

De volgende categorieën kunnen aansluiten bij het Vlaams Verzekeringsfonds voor 

Wildschade: 

1° landbouwers (fruit- en tuinbouw, akkergewassen); 

2° viskwekerijen; 

3° kippenkwekerijen." 

Art. 7. Aanvraag tot schadevergoeding voor geleden wildschade 

Artikel 25/2 wordt ingevoegd in het Jachtdecreet van 24 juli 1991: 

"§ 1. De belangrijke wildschade wordt vergoed door het Vlaams Verzekeringsfonds voor 

Wildschade indien de schade veroorzaakt is door wild waarop de jacht het gehele voorbije jaar 

niet geopend was en waarvan ook de bestrijding niet werd toegelaten, telkens op de percelen 
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waar de schade geleden is, op voorwaarde dat dit niet op redelijke wijze kon worden 

voorkomen. 

§ 2.  Om aanspraak te kunnen maken op de in § 1 bedoelde vergoeding, geeft de schadelijder 

binnen de zeven dagen na het schadeverwekkend feit dit aan bij het Vlaams Verzekeringsfonds 

voor Wildschade. 

Het Vlaams Verzekeringsfonds voor Wildschade organiseert een plaatsbezoek. Dit 

plaatsbezoek moet plaatsvinden binnen de zestig dagen na de aangifte van het 

schadeverwekkend feit. 

§ 3. Het Vlaams Verzekeringsfonds voor Wildschade beoordeelt binnen de 30 dagen na het 

plaatsbezoek de aanvraag en neemt een besluit, met in voorkomend geval de berekening van 

de schade en van de toe te kennen schadevergoeding. Deze termijn kan eenmalig verlengd 

worden met 30 dagen. 

Indien het Vlaams Verzekeringsfonds voor Wildschade geen besluit heeft genomen wordt de 

aanvraag beschouwd als verworpen. 

§ 4. Het eigen risico of de franchise bij een aanvraag van een vergoeding voor schade wordt 

vastgesteld op 5 % met een minimum van 250 euro per schadelijder per jaar. Vergoedingen 

lager dan 1.000 euro worden niet uitbetaald." 

Artikel 25/1 wordt hernummerd naar art 25/2. 

HOOFDSTUK 3. BOSBESCHERMING  

Afdeling 1. Vereenvoudiging van de procedures tot het verkrijgen van een kapmachtiging, 

ontheffing van het verbod tot ontbossing en het verkrijgen van een omgevingsvergunning tot 

ontbossing. 

Art. 8. 

Het vierde lid van artikel 81 van het bosdecreet van 13 juni 1990 wordt opgeheven. 

Het kappen omwille van andere redenen dan om veiligheidsredenen of voorzien in 

beheersplannen in het kader van het bosdecreet of het decreet onroerend erfgoed, kunnen 

niet geschieden zonder het bekomen van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen. 
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Art. 9. 

Artikel 4.2.1, 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt gewijzigd als volgt: 

" 2° met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, § 1 en § 2, van het bosdecreet 

van 13 juni 1990 ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet, of kappen in private 

en publieke bossen andere dan om veiligheidsredenen of voorzien in beheersplannen in het 

kader van het bosdecreet of het decreet onroerend erfgoed;" 

Art. 10. 

Artikel 90bis/1 wordt in het bosdecreet van 13 juni 1990 gevoegd: 

"In de gevallen waarin artikel 90 bis het opmaken van een voorstel tot boscompensatie oplegt 

aan de aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 

het verkavelen van grond, is op straffe van onontvankelijkheid van de aanvraag 

voorgeschreven." 

Afdeling 2. Handhaving ten voordele van boscompensatie 

Art. 11.  

Een nieuw artikel 108 wordt ingevoegd in het Bosdecreet van 13 juni 1990: 

“Zolang de bijzondere verplichtingen inzake boscompensatie in natura of herbebossing niet 

zijn uitgevoerd, en waarvan melding wordt gemaakt door het Agentschap Natuur en Bos voor 

het sluiten van de verkoopovereenkomst, moet de notaris naar aanleiding van een authentieke 

akte die strekt tot de overdracht van een zakelijk recht, in een afzonderlijke akte 

boscompensatie uit te voeren. In die akte wordt bepaald dat de nieuwe titularis, de verbintenis 

aangaat om de opgelegde maatregel uit te voeren binnen eenzelfde termijn als de termijn die 

werd opgelegd aan de overdrager, te rekenen vanaf het verlijden van de authentieke akte. De 

instrumenterende ambtenaar stuurt een afschrift van die akte naar het Agentschap Natuur en 

Bos en de burgemeester. Het niet-tijdig uitvoeren van de opgelegde verplichtingen door de 

overdrager of door de nieuwe titularis wordt gesanctioneerd overeenkomstig hoofdstuk IX 

van het Bosdecreet van 13 juni 1990." 

Art. 12. 

Een nieuw artikel 109 wordt ingevoegd in het Bosdecreet van 13 juni 1990: 

“§ 1. Het Agentschap Natuur en Bos geniet een recht van voorkoop op de gronden die volgens 

hun bestemming dienstig kunnen zijn voor de realisatie van bosaanleg ter compensatie van 

de ontbossing. Het Agentschap Natuur en Bos neemt alle noodzakelijke beslissingen om het 

voorkooprecht geografisch, functioneel en anderszins nader te bepalen. 
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§ 2. De bepalingen van titel IV, hoofdstukken I, II en VI, van het decreet van 16 juni 2006 

betreffende de oprichting van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse 

bepalingen zijn van toepassing op dit recht van voorkoop. 

§ 3. Het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van 

voorkooprechten is van toepassing op dit recht van voorkoop.” 

Art. 13. Bosbehoudsbijdrage 

In het geval van storting van een bosbehoudsbijdrage aan het bossencompensatiefonds 

overeenkomstig met artikel 90bis, § 4, 2° en 3° van het Bosdecreet van 13 juni 1990 wendt het 

Agentschap Natuur en Bos binnen het jaar na storting van de bosbehoudsbijdrage deze 

bijdrage aan tot verwerving van te bebossen gronden door het Agentschap Natuur en Bos of 

ter financiering van projectoproepen aan lokale besturen, natuurverenigingen en particulieren 

voor de verwerving van te bebossen gronden. Het bossencompensatiefonds kan onder de 

voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering ook aangewend worden voor de financiering 

van de (her)bebossing. 

Art. 14. Openstellen van private bossen 

Artikel 12 van het Bosdecreet van 13 juni 1990 wordt gewijzigd als volgt: 

“De toegankelijkheid van een bos wordt geregeld met toepassing van artikel 12septies, 

12octies en 12novies van het decreet Natuurbehoud. 

De Vlaamse Regering werkt de subsidiëring uit voor het opstellen voor het publiek van bossen 

en natuurreservaten, die aan private eigenaars toebehoren, met inachtneming van volgende 

beginselen: 

1° minimum 3 euro per meter en maximaal 80 euro per meter opengestelde bosweg. 

2° maximum 50 euro per hectare opengestelde bosoppervlakte, te verhogen met 100 euro per 

hectare ingeval van afbakening als speelzones aangeduid in een goedgekeurde 

toegankelijkheidsregeling. 

Een toegankelijkheidsregeling kan slechts in aanmerking komen voor deze subsidie op 

voorwaarde dat de bosoppervlakte opgenomen in deze regeling niet of maximaal twee 

maanden wordt afgesloten omwille van hetzij ecologische redenen, hetzij jachtredenen. Deze 

twee maanden kunnen niet als een aaneengesloten periode worden opgenomen, hetzij 

maximaal dertig dagen aaneengesloten. Tussen de eerste periode van tijdige 

ontoegankelijkheid en de volgende periode van ontoegankelijkheid is er onverwijld een 

periode van minimum dertig dagen van toegankelijkheid.” 
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HOOFDSTUK 4. ENERGIEBELEID 

Artikel 15. Steunmaatregelen voor opslag van hernieuwbare energie 

Artikel 8.2.3 wordt gevoegd in het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen 

betreffende het energiebeleid: 

"De Vlaamse Regering kan een steunprogramma opstellen met tegemoetkomingen ten 

voordele van natuurlijke personen voor de verwerving en installatie van Lithium-ionbaterijen 

voor de opslag van geproduceerde hernieuwbare energie." 

Artikel 16.  

Artikel 8.2.4 wordt gevoegd in het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen 

betreffende het energiebeleid: 

"Eigenaars van installaties van zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties worden 

vrijgesteld van het tarief voor prosumenten" 

Artikel 17. Samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen en particulieren 

Er wordt een nieuw hoofdstuk VI van titel VIII van het decreet van 8 mei 2009 houdende 

algemene bepalingen betreffende het energiebeleid ingevoegd: 

"Hoofdstuk VI Steunprogramma's voor samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen en 

particulieren 

Artikel 8.6.1  

De Vlaamse Regering kan een steunprogramma in de vorm van subsidies en, of 

belastingverminderingen aan ondernemingen, opstellen ten voordele van projecten waarbij 

de betrokken ondernemingen de toepassing van hernieuwbare energie, zoals windturbines en 

zonne-energie, op hun terreinen stimuleert, enerzijds ten voordele van de eigen behoeften 

van de onderneming en anderszijds ten voordele van de behoeften van de omwonenden. 

Artikel 8.6.2  

De steunprogramma's van artikel 8.6.1, in de vorm van subsidies en/of 

belastingverminderingen aan elektriciteitsproducten en –leveranciers, netbeheerders en 

andere ondernemingen, worden eveneens ingezet ter oprichting en ondersteuning van 

coöperatieve vennootschappen tussen elektriciteitsleveranciers, netbeheerders en 

elektriciteitsproducenten, ondernemingen en particulieren.  

De gegenereerde winsten worden ingezet voor de kosten en onderhoud van de 

energieproductie. Naarmate overschotten worden geboekt, worden de steunprogramma's 

verminderd of beëindigd, overeenkomstig de voorschriften bepaald door de Vlaamse 

regering. 
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De coöperatieve vennootschappen bepalen de bijdragen door de vennoten, zonder dat zij het 

maximumbedrag bepaald door de Vlaamse regering mogen overschrijden. Als tegenprestatie 

voor de participatie in de coöperatieve vennootschappen verkrijgen de vennoten voordelen 

zoals bepaald door de coöperatieve vennootschap, in natura (kosteloze elektriciteit) of in de 

vorm van verminderingen." 

HOOFDSTUK 5. INWERKINGTREDING 

Art. 18. Inwerkingtreding 

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2020. 

Brussel, 28 september 2018.  

De Vlaamse jeugdminister voor Natuur, Omgeving en Energie 

Stefanie GEERAERTS 
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Voorstel van resolutie 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE BETREFFENDE DE UITSCHAKELING VAN KERNCENTRALES EN DE 

OVERGANG VAN NUCLEAIRE ENERGIE NAAR DUURZAME ENERGIE 

Het Vlaams Jeugd Parlement, 

- overwegende dat het de wens is van de bevolking dat op 1 december 2025 alle in België 

geproduceerde elektriciteit afkomstig moet zijn uit duurzame energiebronnen. 

- gelet op: 

1° de Wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor 

industriële elektriciteitsproductie dat bepaalt dat alle kerncentrales zullen gedeactiveerd 

worden tegen 1 december 2015; 

2° het feit dat de zeven Belgische kerncentrales hun houdbaarheidsdatum ruimschoots 

hebben overschreden en blijven kampen met diverse veiligheidsproblemen en structurele 

gebreken aan de installaties. 

- vraagt de Vlaamse Regering: 

1° op het Overlegcomité bij de federale overheid aan te dringen op een versnelde 

voorbereiding op de kernuitstap en tijdig te voorzien in alternatieve energiebronnen; 

2° op het Overlegcomité na het verkrijgen van het advies van de Commissie voor de Regulering 

van de Elektriciteit en het Gas (CREG), bij de federale overheid voor te stellen om over te gaan 

tot een versnelde kernuitstap en de kerncentrales te deactiveren tegen januari 2022. In de 

overgangsfase 2022-2025 dient Engie Electrabel te voorzien in de bijkomende 

elektriciteitsproductie door gascentrales en, of hernieuwbare energie; 

3° bij de federale overheid voor te stellen om wetgevende initiatieven te nemen tot het 

deactiveren van alle Belgische gascentrales tegen 1 december 2025; 

4° op het Overlegcomité bij de federale overheid en de gewesten een gezamenlijk plan op te 

stellen en te bespreken waarin elektriciteitsproducenten die geen inspanningen leveren om te 

beantwoorden aan het overgangsproces naar een duurzame energievormen, gesanctioneerd 

kunnen worden. De overheden zullen hierover ook in overleg treden met de 

vertegenwoordigers van de energiemarkt. 

5° met de gewesten een samenwerkingsakkoord af te sluiten om geen 

omgevingsvergunningen meer af te leveren aan elektriciteitsproducenten die geen 

inspanningen leveren om te beantwoorden aan dit overgangsproces. Hierdoor wordt een 

uitdoofscenario opgestart voor alle lopende vergunningen.  

Pieter Reuse 
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Bijlage: artikelgewijze commentaar 

HOOFDSTUK 1.  ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. 

Dit decreet is een bevoegdheid van de gewesten zoals bepaald in de Bijzondere Wet van 8 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen: 

- artikel 6, §1, I, 1°; 

- artikel 6, §1, III, 2° tot en met 5°; 

- artikel 6, §1, VII, eerste lid, f). 

Artikel 2. 

Bij gebrek aan definities in het Jachtdecreet is het opportuun om in dit decreet het onderscheid 

tussen de gewone jacht, hetzij de jacht toegestaan in vastgestelde periodes van het jaar, en 

de bijzondere jacht, hetzij de jacht toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden buiten de 

periode van de gewone jacht, te duiden. 

De categorieën ‘wild’ worden grotendeels behouden en wordt hier opnieuw opgelijst opdat 

duidelijk bepaald is wat onder ‘wild’ moet verstaan worden. Aan de categorie ‘overig wild’ 

werden meeuwen, eksters en kraaiachtigen toegevoegd in vergelijking met de bestaande 

oplijsting. Meermaals is gebleken dat meeuwen voor overlast kunnen zorgen aan de kust, 

hetzij kraaiachtigen en eksters in en rond de luchthavens. 

De definities 4° tot en met 6° behoeven geen verdere uitleg. 

HOOFDSTUK 2. WIJZIGINGEN AAN HET JACHTDECREET VAN 24 JULI 1991 

Artikel 3. 

De Vlaamse Regering zal de nodige uitvoeringsbepalingen moeten uitvaardigen, waaronder 

de opheffing van het Jachtopeningsbesluit. 

De huidige wetgeving bepaalt dat de Vlaamse Regering de perioden van de gewone jacht 

dient vast te stellen, en dit ofwel voor het wild in het algemeen, hetzij per categorie, hetzij per 

wildsoort.  

De Vlaamse Regering is van mening dat omwille van de zekerheid die aan de burger moet 

gegeven worden dat de jachtopeningstijden decretaal moeten vastgesteld worden.  

Ter bevordering van de biodiversiteit zal de Vlaamse Regering niet meer zonder inspraak van 

het Vlaams Parlement afwijkende perioden van de gewone jacht kunnen uitvaardigen. 
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De Vlaamse Regering behoudt de mogelijkheid om de jacht voor bepaalde wildsoorten buiten 

de gewone jacht toe te staan omwille van uitzonderlijke omstandigheden, ter voorkoming van 

schade, ter bescherming van fauna en flora, ter instandhouding van de natuurlijke habitat, of 

voor de veiligheid van het luchtverkeer. 

Op deze manier wordt de jacht op vossen versoepeld. Vossen worden door het huidig 

Jachtopeningbesluit beschermd maar zij vormen ook een bron van aanzienlijke hinder voor de 

samenleving en voor predatorcontrole. Met dit ontwerp van decreet zal de gewone jacht op 

vossen toegestaan zijn. Indien de Vlaamse regering van oordeel is dat er uitzonderlijke 

omstandigheden zijn kan zij buiten gewone jacht een periode van bijzondere jacht vaststellen. 

Artikel 4. 

De Vlaamse Regering heeft zich in het verleden geëngageerd tot het vergoeden aan de 

landbouwsector, ondernemingen, private eigenaar enz. van schade toegebracht aan 

constructies en gewassen door wildsoorten. De procedures om een vergoeding aan te vragen 

bij de Vlaamse overheid zijn te rigide om een efficiënte oplossing te kunnen bieden aan de 

landbouwsector. 

Wildschade wordt zoals in het geval van andere schade begroot overeenkomstig de gewone 

rechtsregels en verzekeringstechnieken. 

Artikel 5 en 6 

Voor wat betreft private eigenaars wenst de Vlaamse Regering de huidige 

vergoedingsprocedure te behouden. 

Voor wat betreft de landbouwsector richt de Vlaamse overheid een Verzekeringsfonds op, 

naar analogie met verzekeringsmaatschappijen die zich toeleggen op specifieke sectoren, 

waarbij op vrijwillige basis kan worden aangesloten. Dit Verzekeringsfonds wordt ingericht 

door de Vlaamse Regering in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos, Agentschap 

Landbouw en Visserij, de Vlaamse Milieumaatschappij en vertegenwoordigers uit de 

landbouw- en verzekeringssector.  

Om wildschade om een efficiënte manier te behandelen wordt deze problematiek op 

verzekeringstechnische wijze benaderd waarbij de aangeslotenen een jaarlijkse premie 

betalen. Daartegenover staat de garantie op een deskundige afhandeling en een afwikkeling 

van de gemelde schade binnen een redelijke termijn dat eveneens toelaat om de nodige 

expertiseonderzoeken te laten uitvoeren. 
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Het Verzekeringsfonds voor Wildschade zal de rechtsvorm van een coöperatieve 

vennootschap hebben en bestuurd worden door een raad van bestuur met 

vertegenwoordigers van alle partners. Het College van Verslaggevers is het 

verzekeringstechnisch orgaan dat elk schadegeval individueel zal onderzoeken en beoordelen. 

Artikel 7. 

Wildschade dient zo spoedig als mogelijk te worden aangegeven. Schadeverwekkende feiten 

dienen binnen de zeven dagen aangegeven te worden. Dit moet toelaten dat snel een 

expertiseonderzoek kan gepland worden waarna de aangever zo spoedig als mogelijk zijn 

terreinen terug kan gebruiken en bewerken, zonder het verlies op risico dat de schade, de 

gebeurtenis en het oorzakelijk verband ertussen niet meer kan worden vastgesteld. 

Opdat enkel belangrijke wildschade en niet elke schade aangebracht door een dier als 

belangrijke schade aan de landbouw kan worden beschouwd, zal op basis van het 

expertiseonderzoek het College van Verslaggevers van het Vlaams Verzekeringsfonds voor 

Wildschade de conclusies nemen en het bedrag van de schadevergoeding vaststellen, met in 

achtneming van de franchise zodat voor kleine schade geen vergoeding wordt uitgekeerd. 

De tussenkomst van het Agentschap Natuur en Bos en van de Vlaamse regering wordt met dit 

ontwerp van decreet uitgeschakeld gezien hun vertegenwoordiging in het Vlaams 

Verzekeringsfonds voor Wildschade gegarandeerd wordt. 

HOOFDSTUK 3. BOSBESCHERMING 

Artikel 8 en 9. 

In volgende gevallen geldt een plicht tot boscompensatie: 

1° De houder van de omgevingsvergunning tot ontbossing (tenzij er al werd gecompenseerd 

door de houder van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden); 

2° De houder van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden als de 

verkaveling in een deels of geheel bebost terrein is gelegen. 

Lokale overheden zijn de eerste bewakers van het groene karakter van hun gemeenten en 

provincies. Zij leveren kwalitatief goed werk in het kader van bosbeheer. 

De lokale overheden weigeren met regelmaat vergunningsaanvragen tot ontbossing, hetzij 

radicaal, hetzij mits het opleggen van de verplichting tot herbeplanting na de werken 

(bijvoorbeeld nadat de woning werd gebouwd, na de aangevraagde werken, …). Voor de 

oppervlakte waarvoor niet herbeplant kan worden dient dan een boscompensatiebijdrage te 

worden betaald. 
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De vergunningsaanvrager kan het beleid van de lokale besturen vaak omzeilen door het 

aanvragen van kapmachtigingen bij het Agentschap Natuur en Bos.  

Het beschermingsbeleid omtrent het bewaren van het groene karakter van onze regio’s dient 

vanuit het subsidiariteitsbeginsel te worden vertrokken vanuit een coherent, gecentraliseerd 

beleid en beslissingsbevoegdheid op het meest voor de hand liggende bestuursniveau, in dit 

geval de lokale overheden, die over de omgevingsvergunning moeten beslissen. 

Daarom wordt het onmogelijk om nog kapmachtigingen aan te vragen. Het kappen van 

bomen in bossen worden vergunningsplichtig. Het rechtstreekse gevolg zal ook zijn dat de 

lokale bevolking inspraak krijgt door middel van het openbaar onderzoek over de ontbossing, 

de kapping van bomen. 

Vanuit deze optiek lijkt het de Vlaamse regering aangewezen om te blijven oordelen of hetzij 

compensatie in natura of door middel van een bosbehoudbijdrage, hetzij een combinatie van 

de twee, noodzakelijk zullen zijn om tenminste het status quo te behouden. 

Daarnaast zal de Vlaamse regering opnieuw werk maken van het opstellen van een kaart van 

het aantal zonevreemde bossen, die beschermd dienen te worden, en dit overeenkomstig 

artikel 90 ter van het Bosdecreet.  

Ter bescherming van zonevreemde bossen verkrijgt het Vlaamse gewest nog enkele andere 

instrumenten. 

Artikel 10.  

Bij elke aanvraag tot ontbossing dient een correct boscompensatiedossier worden bijgevoegd. 

Wanneer dit dossier niet wordt toegevoegd is de aanvraag tot boscompensatie 

onontvankelijk.  

Artikel 11. 

Bij overdracht van percelen waarop zich een bos bevindt, hetzij een bebost terrein, ongeacht 

het perceel ‘bosgebied’, ‘natuurgebied’ heeft als stedenbouwkundige bestemming, dient de 

overdrager de verkrijger te informeren over eventuele bijzondere verplichtingen in het kader 

van het bosdecreet. Dit kunnen zijn: bosbeheerplannen, boscompensatiemaatregelen,… 

Om te vermijden dat gronden worden overgedragen en waarbij de verkrijger niet zinnens is 

om de opgelegde verplichtingen te honoreren, zullen de notarissen verplicht zijn, naar 

analogie met dagvaardingen en herstelmaatregelen wegens stedenbouwkundige misdrijven, 

een afzonderlijke akte verlijden waarin de verkrijger zich ertoe verbindt om de opgelegde 

maatregelen uit te voeren bij het stilzitten van de overdrager. Indien de maatregelen niet 

worden uitgevoerd behoudt het Agentschap Natuur en Bos zich het recht om op kosten van  
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de nieuwe eigenaar de opgelegde maatregelen uit te voeren. Zowel overdrager als verkrijger 

kunnen administratief en, of strafrechtelijke sancties opgelegd krijgen op vordering van het 

Agentschap Natuur en Bos. 

Artikel 12.  

De Vlaamse regering wenst met dit ontwerp van decreet haar streven naar ‘vergroening’ van 

Vlaanderen te onderstrepen. 

Er bestaan thans diverse voorkooprechten in het voordeel van waterbeheer, sociale 

woningenmarkt, natuurbeheersplannen, economische ontwikkeling van regio’s.  

Met dit artikel wordt aan het Agentschap Natuur en Bos de mogelijkheid gegeven om percelen 

te bezwaren met een recht van voorkoop. Wanneer de grondeigenaar het betrokken perceel 

wenst te verkopen zal de notaris eerst het recht van voorkoop moeten aanbieden aan het 

Agentschap Natuur en Bos. Het Agentschap Natuur en Bos kan vervolgens indien zij wenst, 

het aangeboden perceel aankopen. Het bossencompensatiefonds kan mede voor de 

financiering hiervan instaan, zoals voorzien in artikel 13 van dit ontwerp van decreet. 

De tweede en derde paragraaf is louter de verklaring dat de regels over de Vlaamse 

Grondenbank en het Harmonisatiedecreet betreffende voorkooprechten analoog van 

toepassing zijn. Op die manier worden alle decretale voorkooprechten op uniforme wijze 

verwerkt door de Vlaamse Landmaatschappij. 

Artikel 13. 

Ingeval van compensatie door betaling van een bosbehoudbijdrage, worden deze bijdragen 

gestort aan het Bossencompensatiefonds. Het Bossencompensatiefonds wordt gebruikt voor 

de financiering van de aankoop door het Vlaamse gewest.  

Het doel van dit fonds wordt uitgebreid naar de financiering van bebossingsprojecten. 

De Vlaamse regering werkt de voorwaarden uit waarop dit fonds kan worden aangewend. 

De gestorte bosbehoudbijdragen dienen geherinvesteerd te worden binnen het jaar na de 

storting van de bijdrage opdat de herbebossing op hetzelfde tempo als ontbossing kan 

bereiken, zodat de status quo tenminste kan behouden worden. De Vlaamse regering streeft 

ernaar dat er meer bossen worden aangeplant dan er verdwijnen.  
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Artikel 14. 

Momenteel bedraagt de jaarlijkse subsidie 2 euro per meter opengestelde bosweg. Per hectare 

bosoppervlakte kan maximaal 50 euro subsidie verkregen worden. Wanneer je speelzones 

afbakent krijg je per hectare speelzone 100 euro extra.  Deze subsidie zal worden opgetrokken 

naar 3 euro per meter met een maximum van 80 euro dit teneinde eigenaars nog een extra 

stimulans te geven. Deze 100 euro extra zal buiten speelzones ook gelden voor 

recreatieruimtes. 

Momenteel kan je slechts 2 redenen inroepen om het bos toch af te sluiten en de subsidie te 

behouden. Dit is om ecologische redenen en om jachtredenen. Om ecologische redenen zal 

het niet langer mogelijk zijn het bos 5 maanden af te sluiten maar slechts 2. Om jachtredenen 

zal je het bos in de toekomst 60 dagen kunnen afsluiten. Deze dagen kunnen echter niet na 

mekaar worden opgenomen. Men kan slechts 30 dagen per keer het bos sluiten en tussen 2 

periodes dienen 30 kalenderdagen te zitten. 

HOOFDSTUK 4. ENERGIEBELEID  

Artikel 15. 

Naast bestaande steunmaatregelen voor particulieren voor de aankoop van installaties van 

zonnepanelen, windmolens en WKK-installaties in de vorm van subsidies, 

groenestroomcertificaten, belastingverminderingen en –vrijstellingen, wenst de Vlaamse 

regering ook particulieren aan te moedigen om te investeren in opslagmogelijkheden van 

geproduceerde hernieuwbare energie. 

De Vlaamse regering zal een regeling uitwerken waarbij de aankoop en installatie van 

opslagbatterijen ten belope van de helft van de aankoopprijs wordt gesubsidieerd. Momenteel 

is de opslag van duurzame energie een probleem dit is namelijk zeer duur. Op deze manier 

kunnen particulieren zo goed als zelfvoorzienend worden.  

Artikel 16. 

Eigenaars van zonnepanelen worden niet langer verzocht een netvergoeding te betalen 

wanneer ze stroom weer aan het netwerk verkopen. Deze burgers gaan namelijk op een 

duurzame manier met energie om en dienen hier niet voor gestraft te worden. Burgers worden 

zoals in artikel 15 omschreven wel gestimuleerd om zoveel mogelijk energie op te slaan. 
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Artikel 17. 

Er wordt een nieuw hoofdstuk gevoegd in het Energiedecreet met volgende doelstellingen: 

A) De Vlaamse regering wenst steunprogramma’s uit te werken om de samenwerking tussen 

ondernemingen de omwonenden te stimuleren. Steeds meer en meer wensen ondernemingen 

om hun bedrijven te laten functioneren met hernieuwbare energie. Hiertoe leggen zij op hun 

daken onder meer zonnepanelen of op hun terreinen hele zonnepanelenparken.  

De Vlaamse regering wenst het aan te moedigen dat bedrijven zowel hun 

elektriciteitsproductie zelf kunnen voorzien op een duurzame wijze, en daarbij ook het 

mogelijk maken dat de woonwijken rond de betrokken onderneming kunnen genieten van 

deze hernieuwbare energie. 

Particulieren staan vaak nog te zwak om samen in de oprichting van windmolens. Om ervoor 

te zorgen dat particulieren niet alleen staan zullen de ondernemingen die dankzij hun 

productie van hernieuwbare energie ook de samenleving kunnen helpen in de transitie naar 

een groener elektriciteitsverbruik. 

De steun aan ondernemingen kunnen bestaan in subsidies ter financiering van de aankoop, 

de installatie, en in belastingverminderingen. 

B) Toegevoegd aan de reeds bestaande coöperaties zullen energieleveranciers extra 

gestimuleerd worden om coöperatieven op te richten dit onder de vorm van subsidies. 

Buurtbewoners kunnen op deze manier mede-eigenaar worden en profiteren van de 

gegenereerde winsten. Dit om de vele buurtprotesten te verminderen en burgers te stimuleren 

op een bewuste manier om te gaan met energie. 

Om de verschillende premies kunnen uit te reiken wordt een duurzaam energiefonds 

opgericht waaruit de premies kunnen worden betaald.  

HOOFDSTUK 5. INWERKINGTREDING 

Artikel 18. 

Om de nodige uitvoeringsbesluiten te kunnen nemen zal dit decreet in werking treden op 1 

januari 2020. 

 

 

 

 


