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Vlaams Ministerie van Omgeving 
Agentschap voor Natuur en Bos 
 

 

Besluit van het afdelingshoofd adviezen & vergunningen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos tot machtiging voor de 
vervreemding van 0,2431 ha openbaar bos in eigendom van de 
Belgische Staat 

                                                                          
 
Rechtsgronden: 
 
Dit besluit is gebaseerd op: 
- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 90, het laatst gewijzigd bij het decreet 23 juni 
2018; 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie 
van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde 
agentschappen van de Vlaamse overheid, artikel 17, 4˚; 
- het besluit van de administrateur-generaal van 1 januari 2020 houdende de delegatie 
en toewijzing van bevoegdheden, artikel 24. §1. 2°; 
 
Vormvereiste 
 
De volgende vormvereiste is vervuld: 
- De entiteit Operationeel Terreinbeheer van het Agentschap voor Natuur en Bos, 
bevoegd voor het beheer van de openbare bossen, heeft gunstig advies gegeven op 14 
augustus 2020. 
 
Motivering 
 
Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 
- Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 14 april 2020 een aanvraag van de 
Belgische Staat  ontvangen voor een machtiging tot vervreemding van openbaar bos 
gelegen.te Sint- Genesius - Rode, 2de afdeling, sectie F, nr. 4S3; 
- Het perceel wordt vervreemd aan een openbaar bestuur en blijft bijgevolg openbaar 
bos; 
- Deze machtiging en de vervreemding van openbaar bos doen geen afbreuk aan het 
statuut van het onroerend goed, nl. bos, en het Bosdecreet van 13 juni 1990 dat 
onverminderd van toepassing blijft; 
- Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in natuurgebied. 
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HET AFDELINGSHOOFD ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET AGENTSCHAP VOOR 
NATUUR EN BOS BESLUIT: 

 
 

Artikel 1. Aan de Belgische Staat wordt een machtiging verleend voor de vervreemding 
van openbaar bos gelegen te Sint – Genesius – Rode, 2de afdeling, sectie F, nr 4S3. 
 
Art. 2. De verkoop moet verwezenlijkt worden binnen een termijn van drie jaar, te 
rekenen vanaf de datum van ondertekening van dit besluit. Wanneer aan deze 
voorwaarde niet wordt voldaan, vervalt deze machtiging van rechtswege. 
 
 
Brussel,  
 
 
Het afdelingshoofd Adviezen & Vergunningen van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

 
 
 

 
 

Jeroen NACHTERGAELE 


