
WAALSE OVERHEIDSDIENST

[2018/205152]

21 SEPTEMBER 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 september 2018
houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te
beperken

De Minister van Landelijke Aangelegenheden,

Gelet op Richtlijn 2002/60 van de Raad van 27 juni 2002 houdende specifieke bepalingen voor de bestrijding van
Afrikaanse varkenspest en houdende wijziging van Richtlijn 92/119/EEG met betrekking tot besmettelijke
varkensverlamming (Teschenerziekte) en Afrikaanse varkenspest, inzonderheid op de artikelen 15 en 16;

Gelet op het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 betreffende de inwerkingtreding en de uitvoering van
het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek, inzonderheid op artikel 19, lid 1, 5o;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 september 2018 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om
de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
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Overwegende dat de bevestiging van een primair geval van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen op een deel
van het grondgebied van het Waalse Gewest de Regering er, overeenkomstig Richtlijn 2002/60 van de Raad van
27 juni 2002, ertoe genoopt heeft onmiddellijk meerdere maatregelen te nemen om de verspreiding van de ziekte af te
remmen, waaronder de afbakening van een besmet gebied en dienovereenkomstige maatregelen;

Overwegende dat er in het besmette gebied een verbod op het verkeer in de bossen geldt, behoudens in het kader
van de beheersing van Afrikaanse varkenspest;

Overwegende, evenwel, dat dit verbod in verschillende bijzondere gevallen moeilijkheden doet rijzen, meer
bepaald voor de beheerders van waternetten, die dagelijks een analyse moeten verrichten om bewijzen inzake
waterkwaliteit voor te leggen, op straffe van een verbod op voortzetting van hun activiteit, voor de spoorwegbeheer-
ders bij incidenten of dringende controles, of voor woonsten die enkel via een berijdbare weg toegankelijk zijn, en niet
bij een weg in de zin van het Boswetboek;

Overwegende dat dit gericht en beperkt betreden van het gebied enkel een marginale impact heeft op de rust van
het wild en de eventuele verspreiding van aangetaste wilde zwijnen;

Overwegende dat er aanleiding is om onder voorwaarden een zeker aantal rechthebbenden in de zin van het
ministerieel besluit van 17 september 2018 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen om de verspreiding
van Afrikaanse varkenspest te beperken, toe te laten,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 17 september 2018 houdende een tijdelijk verbod op het verkeer in bossen
om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken, wordt artikel 1, lid 3, als volgt gewijzigd :

1o de woorden « of de personen, gemandateerd door bedoelde Departementen » worden ingevoegd na de
woorden ″het personeel van het Departement Natuur en Bossen en van het Departement Onderzoek naar het natuurlijk
en landbouwmilieu van de Waalse Overheidsdienst″;

2o het lid wordt aangevuld met volgende zin : « Deze personen is het verboden, een varkensfokkerij te betreden
of in aanraking te komen met tamme varkens binnen de tweeënzeventig uur volgend op iedere interventie in de zone
bepaald in bijlage.″.

Art.2. In hetzelfde besluit worden een artikel 1bis en een artikel 1ter ingevoegd, luidend als volgt :

« Art.1bis.In afwijking van artikel 1 worden toegelaten, interventies die niet verband houden met de beheersing
van Afrikaanse varkenspest waarbij, in het gebied bepaald in bijlage, een toegang buiten de wegen tot de bossen en
wouden vereist is, tegen volgende voorwaarden :

1o de interventie vindt plaats in de uitoefening van hun ambt door de hulpdiensten, de burgerbescherming, de
politiediensten, de beambten en beheerders van het watertoevoernet, door de personeelsleden van Infrabel;

2o voor de interventie kan het einde van de verbodsperiode niet worden afgewacht;

3o behalve voor spoedgevallen waarbij mensenlevens in het geding zijn, wordt de interventie schriftelijk
medegedeeld aan de territoriaal bevoegde houtvester van het Departement Natuur en Bossen;

4o de rust van de bossen en wouden moet ten strengste nageleefd worden;

5o bij toegangen buiten de met steen verharde wegen worden de ontsmettingsmaatregelen voor voertuigen,
schoeisel en uitrustingen gebruikt die in overeenstemming zijn met de instructies van het Departement Natuur en
Bossen;

6o wordt er een kreng van wild zwijn aangetroffen, is een aanraking of benadering geenszins toegelaten, en de
beambte bevoegd voor het gebied van het Departement Natuur en Bossen wordt onmiddellijk verwittigd;

7o voor betrokkenen, en voor hun voertuigen, geldt een verbod tot betreding van een varkensfokkerij als de in het
kader van de bioveiligheidsmaatregelen opgelegde ontsmettingsverrichtingen niet zijn voltooid..

Als het Departement Natuur en Bossen vaststelt dat één van bovenbedoelde maatregelen niet in acht is genomen,
kan de toegang voor betrokkenen worden verboden. ″;
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« Art.1ter. In afwijking van artikel 1 worden de personen wier woonst gelegen is in de bossen en wouden van het
besmette gebied en die deze niet via een weg kunnen bereiken, gemachtigd om zich buiten de wegen in de bossen en
wouden, in het gebied bepaald in bijlage, te verplaatsen tegen volgende voorwaarden:

1o de machtiging geldt enkel voor de toegang tot genoemde woonst;

2o de toegang gebeurt via de meest rechtstreekse berijdbare weg;

3o het traject wordt schriftelijk medegedeeld aan de territoriaal bevoegde houtvester van het Departement Natuur
en Bossen;

4o de rust van de bossen en wouden moet ten strengste nageleefd worden;

5o bij toegangen buiten de met steen verharde wegen worden de ontsmettingsmaatregelen voor voertuigen en
eventueel schoeisel gebruikt die in overeenstemming zijn met de instructies van het Departement Natuur en Bossen;

6o wordt er een kreng van wild zwijn aangetroffen, is een aanraking of benadering geenszins toegelaten, en de
beambte bevoegd voor het gebied van het Departement Natuur en Bossen wordt onmiddellijk verwittigd;

7o voor personen bedoeld bij dit artikel, andere dan varkensfokkers, en hun voertuigen geldt een verbod tot
betreding van een varkensfokkerij of het in aanraking komen met tamme varkens.″.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 17 september 2018 en houdt op, in werking te zijn op 14 oktober 2018.

Namen, 21 september 2018.

R. COLLIN
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