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§5. De Vlaamse Regering stelt na het openbaar onderzoek de kaart van de meest 
kwetsbare waardevolle bossen, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, definitief vast. 
Bij de definitieve vaststelling kunnen ten opzichte van de voorlopig vastgestelde 
ontwerpkaart slechts wijzigingen worden aangebracht, die gebaseerd zijn op of 
voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde opmerkingen.

 Het besluit houdende definitieve vaststelling wordt bij uittreksel in het Belgisch 
Staatsblad bekend gemaakt.

§6. In afwijking van artikel 90bis is ontbossing van de meest kwetsbare waarde-
volle bossen die voorlopig of definitief zijn vastgesteld overeenkomstig paragraaf 2 
of 5 verboden.

§7. In afwijking van paragraaf 6 kan een vergunning voor de gehele of gedeelte-
lijke ontbossing van de meest kwetsbare waardevolle bossen, zoals aangeduid op 
de kaart bedoeld in paragraaf 2 of 5, enkel verleend worden na voorafgaand besluit 
van de Vlaamse Regering, ongeacht de bestemming op de plannen van aanleg of 
de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 Indien een in het eerste lid vermeld besluit wordt genomen, dan zijn wat be-
treft het bos of bosgedeelte waarvoor het verbod niet langer van toepassing is de 
bepalingen van artikel 90bis, §1, tweede lid, en §2 tot en met §7, van overeenkom-
stige toepassing. 

 Diegene die in aanmerking wenst te komen voor een vergunning voor de ge-
hele of gedeeltelijke ontbossing van de meest kwetsbare waardevolle bossen, zoals 
aangeduid op de kaart, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, dient hiertoe een ge-
motiveerd verzoek in bij de Vlaamse Regering. Het verzoek tot afwijking dient een 
compensatievoorstel te bevatten zoals bedoeld in artikel 90bis, §5.

 De Vlaamse Regering beslist na advies van het Agentschap en een integrale en 
geïntegreerde afweging om af te wijken van het verbod op ontbossing. De Vlaamse 
Regering houdt hierbij minstens rekening met de volgende elementen:
1° de doelstellingen vermeld in artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening;
2° de ecologische en de ruimtelijk-maatschappelijke context.

 Het verbod als vermeld in paragraaf 6 wordt van rechtswege opgeheven door 
een besluit tot definitieve vaststelling van een gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan dat betrekking heeft op bossen opgenomen op de kaart zoals vermeld in pa-
ragrafen 1 tot en met 5.

 Indien de Vlaamse Regering besluit dat geen afwijking kan toegestaan worden 
van het verbod tot ontbossing, is de Vlaamse Regering ertoe verplicht om binnen 
twee jaar, te rekenen vanaf dat besluit, een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 
voorlopig vast te stellen voor het betrokken boscomplex. 

 De Vlaamse Regering bepaalt de nadere formele en procedurele regels voor de 
toepassing van deze paragraaf.’’.

Hoofdstuk 13. Jachtdecreet

Art. 15. In artikel 7, tweede en vierde lid, van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, 
vervangen bij het decreet van 30 april 2009 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 
2015, worden de woorden “de arrondissementscommissaris of” opgeheven.
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 Art. 16. In artikel 22 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 
2009 en 28 februari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° in het tweede lid wordt aan het eerste streepje de volgende zinsnede toege-
voegd: 

 “of, in geval dat het doden gebeurt met vuurwapens, door personen die in het 
bezit zijn van een jachtverlof”; 

2° in het tweede lid wordt de zinsnede “, eventueel zonder jachtverlof op voor-
waarde dat de eigenaar of de grondgebruiker een verzekering tegen burgerlijke 
aansprakelijkheid heeft afgesloten, waarvan de waarborg gelijk is aan de waar-
borg opgelegd door de reglementering inzake de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering voor het verkrijgen van een jachtverlof” opgeheven; 

3° in het tweede lid wordt de zin “De gebruikte vuurwapens moeten voldoen aan 
dezelfde voorschriften als de voorschriften opgelegd voor de wapens gebruikt 
voor de jacht op grond van artikel 21 van dit decreet.” opgeheven; 

4° het derde lid wordt opgeheven. 

Art. 17. In artikel 23 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 
2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° het eerste en tweede lid worden opgeheven; 

2° in het zesde lid worden de woorden “wilde konijnen” en het woord “konijnen” 
vervangen door het woord “wild”. 

Art. 18. In artikel 26 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 april 
2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: 

 “In het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Gewest is het ver-
boden wild levend of dood te vervoeren of in de handel te brengen. Op dat ver-
bod gelden de volgende uitzonderingen: 

 1° wild mag worden vervoerd of verhandeld vanaf de opening van de jacht op 
dit wild tot en met de tiende dag die volgt op de sluiting ervan;

 2° wild mag worden vervoerd als het gaat om specimens die het voorwerp zijn 
geweest van bestrijding als vermeld in artikel 22;

 3° wild mag worden vervoerd als het gaat om specimens die het voorwerp zijn 
geweest van een afwijking met toepassing van artikel 33.”;

2° in het zesde lid worden de woorden “handelaars of trafikanten” vervangen door 
de zinsnede “de voormelde handelaars, traiteurs en restaurateurs”.

Art. 19. In artikel 31, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden “en 
mits begeleid door de houder van het jachtrecht” opgeheven.


