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HET JACHTDECREET
(door de Vlaamse Raad goedgekeurd op 10 juli 1991 en door de
Vlaamse regering bekrachtigd op 24 juli 1991) 1

HOOFDSTUK I
Algemene bepalingen

Artikel 1. Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

Art. 2. Dit decreet beoogt het verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden.
De jachtdaad is de handeling waarbij het wild gedood of gevangen wordt, alsmede de handeling waarbij dat
wild met dat doel opgespoord en achtervolgd wordt. In dit decreet wordt het woord jagen gebruikt in de
betekenis van het stellen van een jachtdaad.

Art. 3. Dit decreet verstaat onder wild alle dieren die behoren tot de in dit artikel bedoelde soorten. Het wild
wordt volgens volgende categorieën gerangschikt:
a) Grof wild: edelherten (Cervus elaphus), reeën (Capreolus capreolus), damherten (Dama dama), moeflons
(Ovis musimon), wilde zwijnen (Sus scrofa);
b) Klein wild: hazen (Lepus europaeus), fazanten (Phasianus colchicus), korhoenders (Lyrurus tetrix),
patrijzen (Perdix perdix);
c) Waterwild: wilde eenden (Anas platyrhynchus), krakeenden (Anas strepera), slobeenden (Anas clypeata),
kuifeenden (Aythya fuligula), tafeleenden (Aythya ferina), pijlstaarten (Anas acuta), wintertalingen (Anas
crecca), smienten (Anas penelope), grauwe ganzen (Anser anser), rietganzen (Anser fabalis), watersnippen
(Gallinago gallinago), meerkoeten (Fulica atra), toppereenden (Aythya marila), kolganzen (Anser albifrons),
kleine rietganzen (Anser brachyrhynchus), Canadaganzen (Branta canadensis), waterhoenen (Gallinula
chloropus), kieviten (Vanellus vanellus), zomertalingen (Anas querquedula), bokjes (Lymnocryptes minimus),
goudplevieren (Pluvialis apricaria);
d) Overig wild: houtduiven (Columba palumbus), konijnen (Oryctolagus cuniculus), vossen (Vulpes vulpes),
verwilderde katten (Felis catus), bunzings (Putorius putorius), hermelijnen (Mustela erminea), wezels
(Mustela nivalis), boommarters (Martes martes), steenmarters (Martes foina).

1

Zie ook de Vlaamse Raad, stuk 481 (1990-1991) nrs 1 tot 16 en Vlaamse Raad (1990 1991). Handelingen 9 en 10 juli 1991.
Gewijzigd bij decreet van:
- 21 december 2001 (B.S. 29 december 2001)
- 30 april 2004 (BS 8 juni 2004)
- 16 juni 2006 (BS 14 november 2006)
- 12 december 2008 (B.S. 4 februari 2009)
- 30 april 2009 (BS 25 juni 2009)
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HOOFDSTUK II
Jachttijden
Art. 4. [ De Vlaamse regering bepaalt minstens vijfjaarlijks, na advies van de MiNa-Raad, voor het
gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Vlaamse Gewest, voor elke categorie, soort, type of
geslacht van wild en voor elke jachtwijze de data van opening en van de sluiting van de jacht.] (Decr. 30
april 2004, art. 35; I: 1 september 2009 (art. 3 BVR 15 mei 2009, BS 28 mei 2009))
De besluiten betreffende de opening en de sluiting van de jacht worden ten minste dertig dagen voor de op
grond van het eerste lid bepaalde datum bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5. De Vlaamse regering kan het jagen op de door haar aan te duiden wildsoorten per beheerseenheid
zoals bedoeld in artikel 12 of per jachtterrein, afhankelijk stellen van het bezit van een door of namens haar
goedgekeurd afschotplan. Voor het jagen op grof wild is een afschotplan verplicht.
Zij bepaalt de inhoud, de vorm en de voorwaarden van toekenning of weigering van het afschotplan, evenals
de maatregelen vereist voor het toezicht op de naleving van het goedgekeurde afschotplan.
[…] (Decr. 30 april 2009, art. 105)

Art. 6. Het is verboden […](Decr. 30 april 2009, art. 106) te jagen tussen de officiële zonsondergang en de
officiële zonsopgang.
De Vlaamse regering kan echter het schieten van wild in het kader van een door of namens haar goedgekeurd
afschotplan toestaan van een uur voor de officiële zonsopgang tot een uur na de officiële zonsondergang.
De Vlaamse regering kan evenwel in het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Gewest de jacht
op door haar bepaalde eendesoorten een uur na de officiële zonsondergang en een uur voor de officiële
zonsopgang toestaan buiten de gebieden die, op grond van de internationale verdragen vermeld in artikel 36
van dit decreet en van de krachtens die verdragen tot stand gekomen internationale akten, werden
aangewezen.

HOOFDSTUK III
Houder van het jachtrecht
Jachtterreinen
Art. 7. [ Het is verboden te eniger tijd en op enigerlei wijze te jagen op andermans grond zonder
uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende. In geval van betwisting inzake het
jachtrecht op hetzelfde perceel heeft hij die een schriftelijk akkoord van de eigenaar kan voorleggen, het
jachtrecht.
Elke houder van het jachtrecht die op welke wijze ook van zijn recht gebruikmaakt, is verplicht een door hem
opgemaakt plan van zijn jachtterrein met aanduiding van de percelen waarbinnen hij geen jachtrecht heeft, in
te dienen bij de arrondissementscommissaris of de door de Vlaamse Regering aan te wijzen ambtenaar, in
wiens ambtsgebied het jachtterrein of het grootste gedeelte ervan, is gelegen.
Het plan wordt door die ambtenaar en door anderen door de Vlaamse Regering aan te wijzen ambtenaren ter
inzage gehouden.
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De Vlaamse Regering bepaalt de vorm, het tijdstip en de wijze waarop de plannen worden neergelegd bij de in
het tweede lid aangewezen ambtenaar, en de extra informatie die moet worden verstrekt. Elke houder van het
jachtrecht die een plan heeft neergelegd dat de toestand van zijn jachtterrein niet juist weergeeft, is verplicht
op verzoek van de arrondissementscommissaris of de door de Vlaamse Regering aan te wijzen ambtenaar, om
binnen de gestelde termijn de juiste gegevens neer te leggen.] (Decr. 30 april 2009, art. 107)

Art. 8. § 1. De jacht met het geweer is verboden op elk terrein waarvan de aaneengesloten oppervlakte
minder bedraagt dan veertig hectare.
Voor de toepassing van het eerste lid worden ook als aaneengesloten terreinen beschouwd, waarop over
geheel hun uitgestrektheid mag worden gejaagd, de jachtterreinen die doorsneden worden door een openbare
of privé-weg, een niet bevaarbare waterloop of een spoorweg.
Niet als aaneengesloten worden echter alleen beschouwd, de terreinen:
1° die hetzij door een autoweg, hetzij door een bevaarbare waterloop, hetzij door een spoorweg met een
breedte, bermen inbegrepen, van meer dan vijftig meter, worden doorsneden;
2° die verbonden zijn door delen waarin omwille van hun afmetingen geen cirkel met een straal van ten minste
vijfentwintig meter kan worden getrokken.
De jacht met het geweer is eveneens verboden op elk gedeelte van een terrein, welke ook de oppervlakte van
dit laatste zij, waarin omwille van zijn afmetingen geen cirkel met een straal van ten minste vijfentwintig
meter kan worden getrokken.
Het is verboden op minder dan honderdvijftig meter van woningen of gebouwen vuurwapens af te vuren in de
richting van deze laatste.
§ 2. De jacht met het geweer op waterwild is evenwel toegestaan op terreinen van geringere oppervlakte dan
bepaald in § 1, mits deze terreinen, op het ogenblik dat de jacht wordt uitgeoefend, een minimum
aaneengesloten wateroppervlakte van drie hectare omvatten waarop de jacht toegestaan is.
Voor de toepassing van het eerste lid worden als aaneengesloten beschouwd alle ononderbroken
wateroppervlakten, evenals de watervlakten die onderling op natuurlijke of kunstmatige wijze door een
watergang verbonden zijn.
[§ 3. …] (Decr. 30 april 2009, art. 108)

Art. 9. Het is verboden […](Decr. 30 april 2009, art. 109,1°) te jagen op de spoorwegen en hun
aanhorigheden.
[Het is] (Decr. 30 april 2009, art. 109,2°) aan ieder ander dan de aangelande eigenaar of zijn rechthebbende
verboden te jagen op de openbare wegen en op de spoorwegbermen.
De aangelande eigenaar of zijn rechthebbende mag op de spoorwegbermen van dit recht echter alleen gebruik
maken om met buidels en fretten op konijnen te jagen.

Art. 10. [Het is verboden om honden te laten jagen of rondlopen op gronden waarvan het jachtrecht aan een
ander toebehoort.] (Decr. 30 april 2009, art. 110)
Het feit dat honden over andermans erf lopen bij het vervolgen van grof wild of ander wild dat op het
eigendom of het jachtrecht van hun meester respectievelijk werd opgejaagd of aangeschoten, wordt geacht
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niet onder toepassing te vallen van dit artikel noch van artikel 7, behoudens de burgerlijke rechtsvordering in
geval van schade.

Art. 11. Het jagen op de domeinen van de Staat, het militair domein inbegrepen, het Gewest, de provincies,
de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de kerkfabrieken is alleen geoorloofd
ingevolge een openbare aanbesteding van het jachtrecht.
De zittende jager en een wildbeheerseenheid, zoals bedoeld in artikel 12, hebben het recht bij een
aanbesteding, voor zover zij deelgenomen hebben aan de aanbesteding, een hoger bod te doen. Het jachtrecht
moet worden toegekend aan de hoogst biedende zo dit hoger bod, gedaan binnen de tien dagen volgend op de
aanbesteding, meer dan een tiende hoger ligt dan de bij de openbare aanbesteding verkregen prijs. Bij gelijk
hoger bod geniet de zittende jager de voorkeur zo hij geen inbreuk heeft gepleegd op de vroegere
verpachtingsvoorwaarden.
Het recht tot jagen in het Zoniënbos is voorbehouden aan de Kroon.

Art. 12. [De Vlaamse Regering kan grotere beheereenheden, die ontstaan als gevolg van de vrijwillige
samenvoeging van afzonderlijke jachtterreinen, erkennen als wildbeheereenheden en de werking ervan
subsidiëren.
De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen met betrekking tot deze erkenning en subsidiëring.
Deze voorwaarden zijn gericht op een beter wildbeheer, op het natuurbehoud en op een verbeterd
toezicht, en hebben onder meer betrekking op het door de wildbeheereenheid op te maken
wildbeheerplan.
De Vlaamse Regering kan in functie van een gerichter wildbeheer, de instandhouding van leefgebieden
en het verbeterd toezicht, de jacht op alle of bepaalde wildsoorten, het gebruik van bepaalde
jachttechnieken of -tuigen, en bepaalde maatregelen beperken tot jachtterreinen van leden van een
erkende wildbeheereenheid, zoals bedoeld in artikel 12.] (Decreet van 12 december 2008, art. 60, B.S. 4
februari 2009)

HOOFDSTUK IV
Het jachtverlof
Art. 13. [Wie met het geweer jaagt, moet het jachtverlof bij zich dragen. Als vastgesteld wordt dat dat niet
het geval is, moet hij binnen achtenveertig uur na de vaststelling het bewijs leveren dat hij op het ogenblik van
de feiten houder was van een regelmatig jachtverlof.] (Decr. 30 april 2009, art. 111, 1°)
Het jachtverlof is persoonlijk; het is maar geldig voor een jaar, te rekenen van 1 juli.
De Vlaamse regering regelt de wijze, de vorm en de voorwaarden van hun afgifte. Zolang de Vlaamse
regering ter zake geen nieuwe regelen heeft gesteld, blijven de bestaande regelen geldig.
De Vlaamse regering kan het deelnemen aan het jachtexamen of aan een gedeelte ervan afhankelijk stellen
van de betaling van een inschrijvingsgeld waarvan zij het bedrag, de betalingsplichtige en de wijze van
betaling vaststelt.
Hij die jagend met het geweer wordt aangetroffen en geen jachtverlof kan voorleggen, wordt, […](Decr. 30
april 2009, art. 111,2°) ambtshalve veroordeeld tot betaling van het bedrag van de belasting die verschuldigd
is voor het jachtverlof en door het strafbare feit is ontdoken.
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Art. 14. § 1. Het jachtverlof bedoeld in artikel 13 wordt afgegeven door de daartoe door de Vlaamse
regering aangewezen ambtenaar.
§ 2. De in het Waalse Gewest en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geldig afgegeven jachtverloven
kunnen door de Vlaamse regering onder de door haar te bepalen voorwaarden gelijkgesteld worden met de in
het Vlaamse Gewest geldige jachtverloven mits ook de in het Vlaamse Gewest geldig afgegeven
jachtverloven door het Waalse Gewest respectievelijk het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gelijkgesteld
worden met de door hen afgegeven geldige jachtverloven.

Art. 15. § 1. De houders van een jachtverlof afgegeven in het Vlaamse Gewest kunnen als gastheer een
jachtvergunning verkrijgen voor hun niet in het Vlaamse Gewest wonende genodigden. De jachtvergunning,
die wordt afgegeven door de ambtenaar bedoeld in artikel 14, § 1, is slechts geldig voor de vijf vooraf
bepaalde data van het jachtseizoen vermeld op de jachtvergunning.
De Vlaamse regering regelt de wijze, de vorm en de voorwaarden van de afgifte van de jachtvergunningen.
§ 2. De genodigde die jagend wordt aangetroffen, evenals de gastheer die samen met de genodigde jagend
wordt aangetroffen zonder dat een voor de genodigde geldige jachtvergunning kan worden voorgelegd,
[worden gestraft op grond van artikel 37.] (Decr. 30 april 2009, art. 112)

Art. 16. De belasting op de afgifte van de jachtverloven en de jachtvergunningen wordt vanaf het
jachtseizoen 1992-1993 als volgt vastgesteld:
1. voor het jachtverlof dat elke dag van het jachtseizoen geldig is: [150 euro];
2. voor het jachtverlof dat elke zondag van het jachtseizoen geldig is: [105 euro];
3. voor de jachtvergunning die vijf vooraf bepaalde dagen in het jachtseizoen geldig is: [40 euro] (Decreet van
21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002, B.S. 29 december 2001) .

Art. 17. De vastgestelde belasting wordt betaald door storting of overschrijving van het verschuldigde
bedrag op het daartoe bestemde rekeningnummer van de bevoegde dienst van de Vlaamse regering. De
opbrengsten hiervan worden rechtstreeks en integraal toegewezen aan de gewestdienst met afzonderlijk
beheer Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur.

Art. 18. De op grond van artikel 16 geïnde belasting wordt niet terugbetaald.

HOOFDSTUK V
De jachtmiddelen
Art. 19. Het is te allen tijde verboden […](Decr. 30 april 2009, art. 113,1°) gebruik te maken van netten,
strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen en van enig ander tuig geschikt om jaagbaar wild te vangen, te doden
of om het vangen of doden van dat wild te vergemakkelijken.
[ Het vervoer en het bij zich houden van de voormelde tuigen is ook verboden.] (Decr. 30 april 2009, art.
113,2°)
[…] (Decr. 30 april 2009, art. 113,3°)
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De arrondissementscommissaris kan het jachtverlof voorlopig intrekken ongeacht de reglementaire bepalingen
betreffende de afgifte van de jachtverloven.

Art. 20. De bepaling van artikel 19 is niet toepasselijk:
1. op de buidels voor het vangen van konijnen;
2. op tuigen die de eigenaar of zijn rechthebbende met machtiging van de Vlaamse regering gebruikt om in
zijn bossen voor de teelt bestemde fazanten te vangen;
3. op met wetenschappelijke doeleinden gebruikte vangtuigen binnen de perken en onder de voorwaarden die
door de Vlaamse regering worden vastgesteld.

Art. 21. [ Onverminderd de bepalingen van artikel 19 kan de Vlaamse regering in het gehele of een
gedeelte van het grondgebied van het Vlaamse Gewest een regeling treffen voor het gebruik van
projectielen, tuigen, toestellen of procédés ter uitvoering van de jacht.] (Decr. 30 april 2004, art. 36; I: 1
september 2009 (art. 3 BVR 15 mei 2009, BS 28 mei 2009))
[…] (Decr. 30 april 2009, art. 114)

HOOFDSTUK VI
Bestrijding van wild
Art. 22. Het is […] (Decr. 30 april 2009, art. 115) verboden op enigerlei wijze te jagen buiten de door de
Vlaamse regering bepaalde tijden, onverminderd het recht van de eigenaar of de grondgebruiker om jaagbaar
wild dat schade toebrengt aan zijn gewassen, teelten, bossen of eigendommen terug te drijven. De eigenaar of
de grondgebruiker mag zijn inwonende familieleden daarmede belasten.
Indien de eigenaar of de grondgebruiker kan aantonen dat geen andere bevredigende oplossing bestaat, kan hij
het jaagbaar wild eveneens doden of laten doden onder de in het voorgaande lid vermelde voorwaarden. Het
doden mag alleen gebeuren:
- door personen die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de Vlaamse regering tot het verkrijgen van
een jachtverlof;
- met vuurwapens en andere door de Vlaamse regering te bepalen middelen, eventueel zonder jachtverlof, op
voorwaarde dat de eigenaar of de grondgebruiker een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid heeft
afgesloten, waarvan de waarborg gelijk is aan de waarborg opgelegd door de reglementering inzake de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het verkrijgen van een jachtverlof. 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;
- tussen het officiële uur van zonsopgang en het officiële uur van zonsondergang;
- na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de houder van het jachtrecht op de grond waarop de
bestrijding gebeurt en na voorafgaande schriftelijke verwittiging van de ambtenaar die daartoe door de
Vlaamse regering is aangewezen. Deze laatste kan, bij gemotiveerde beslissing, de bestrijding zo nodig
beperken of verbieden.
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Het gedode wild dient aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waarin de
bestrijding plaatsvindt te worden overhandigd.

Art. 23. De grondgebruiker en de personen aan wie hij daartoe de opdracht geeft mogen te allen tijde wilde
konijnen vangen en doden, mits wordt voldaan aan de voorwaarden bepaald in artikel 22.
Bovendien wordt bij besluit van de Vlaamse regering bepaald welke verdelgingsmiddelen en -tuigen de
grondgebruiker, in afwijking van artikel 19, mag aanwenden.
Elk beding dat strijdig is met de door dit decreet aan de grondgebruiker toegekende rechten is nietig.
De houder van het jachtrecht of zijn gemachtigde mag, indien hij voorzien is van een jachtverlof, te allen tijde,
een uur voor de officiële zonsopgang en een uur na de officiële zonsondergang, konijnen op de loer schieten.
Het is verboden, behoudens machtiging van de Vlaamse regering, levende wilde konijnen of vossen uit te
zetten, te verkopen, te kopen, te koop te stellen, te vervoeren of te venten met welk middel ook, […](Decr. 30
april 2009, art. 116,1°) .
[Het is verboden om afsluitingen, die geplaatst zijn om het in- en uitgaan van wilde konijnen te beletten,
kwaadwillig te vernielen of te beschadigen. Het is ook verboden om kwaadwillig in die afsluitingen een
opening te maken of het doorgaan van konijnen door, onder of boven de afsluitingen op enigerlei wijze te
vergemakkelijken.] (Decr. 30 april 2009, art. 116,2°)

HOOFDSTUK VII
Wildschade
Art. 24.
De vergoeding van de belangrijke wildschade […] wordt vastgesteld volgens de gewone
rechtsregels. 1 (Decreet 12 december 2008, art. 61, B.S. 4 februari 2009)
Onder wildschade wordt verstaan: de volledige schade veroorzaakt door de dieren die behoren tot de in artikel
3 bedoelde soorten.
Op verzoek van eigenaars van gronden waarvan de aaneengesloten oppervlakte kleiner is dan veertig hectare,
kan de houder van het jachtrecht van het aangrenzende jachtterrein bij afwezigheid van een minnelijke
regeling, verplicht worden het jachtrecht op eerstvernoemde gronden te verwerven, zulks nadat de Vlaamse
regering of de door haar aangestelde ambtenaar of de beheerder van de wildbeheerseenheid deze verwerving
opportuun oordeelt in het kader van de doelstellingen van dit decreet en de voorwaarden heeft vastgesteld.

[ Art. 25. § 1. De belangrijke wildschade wordt, in die mate dat de schade redelijkerwijze niet kon
worden voorkomen, vergoed door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur in
elk van de volgende gevallen :
1° 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 waar de schade geleden is;
2° indien de schade veroorzaakt is door wild afkomstig uit een bos- of natuurreservaat of een door de
Vlaamse Regering om natuurbehoudsredenen afgebakend gebied, waarin de jacht op dat wild het gehele
voorbije jaar niet geopend was en ook de bestrijding van dat wild niet werd toegelaten..

1

Zie ook Jachtwet art. 7bis.
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§ 2. Om aanspraak te kunnen maken op de in § 1 bedoelde vergoeding, dient de schadelijder tijdig een.
aanvraag in bij een door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaar van het Agentschap voor Natuur
en Bos.
De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop en de termijn waarbinnen de aanvraag moet worden
ingediend en welke gegevens hij moet bevatten.
§ 3. De in § 2 bedoelde ambtenaar neemt een beslissing over de aanvraag na een plaatsbezoek en het
inwinnen van advies bij één of meerdere door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren. Indien en
in die mate dat de voorwaarden van § 1 zijn vervuld en op voorwaarde dat de aanvraag tijdig werd
ingediend, stelt deze beslissing het bedrag vast van de schade die op grond van § 1 recht geeft op
vergoeding.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor het onderzoek van de aanvraag en kan bepalen hoe de
schade geschat moet worden. Zij bepaalt de wijze waarop en de personen aan wie de beslissing moet
worden meegedeeld en welke vermeldingen de beslissing minstens moet bevatten.
§ 4. Tegen de in § 3 bedoelde beslissing kan de aanvrager beroep indienen bij de minister.
De Vlaamse Regering regelt de nadere regelen voor het beroep.
§ 5. De in § 3 bedoelde beslissing die een bedrag heeft vastgesteld van de schade die op grond van § 1
recht geeft op vergoeding, en waartegen geen of niet tijdig een beroep werd ingediend, vormt de titel
voor vergoeding door het Fonds.
Bij het tijdig indienen van beroep, vormt de ministeriële beslissing, voor zover zij een bedrag heeft
vastgesteld van de schade die op grond van § 1 recht geeft op vergoeding, de titel voor vergoeding door
het Fonds.
§ 6. De Vlaamse Regering voorziet, wat betreft de in § 3 bedoelde beslissing waartegen geen of niet tijdig
beroep is ingediend, in een herzieningsprocedure, ter verbetering van materiële vergissingen in die
beslissing, en ter vernietiging van die beslissing indien er bedrog werd gepleegd of de beslissing
genomen werd op basis van valse of klaarblijkelijk onjuiste stukken of verklaringen. In het geval van
vernietiging wordt bij dezelfde beslissing opnieuw uitspraak gedaan over de grond van de zaak.
De beslissing inzake vernietiging of verbetering is vatbaar voor hetzelfde beroep als de vernietigde of
verbeterde beslissing en vormt de titel voor vergoeding door het Fonds of geeft aanleiding tot
terugbetaling van de ten onrechte ontvangen sommen, zodra zij niet meer vatbaar is voor dat beroep of na
de beëindiging van het beroep.] ( Decr. 16 juni 2006, art. 2; BS 14 november 2006; I: 1 september 2009
(art. 18 BVR 3 juli 2009))
HOOFDSTUK VIII
Vervoer en handel in wild
Art. 26. In het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Gewest is het verboden grof wild, klein
wild, waterwild en de door de Vlaamse regering aangewezen soorten van het overig wild levend of dood te
vervoeren of in de handel te brengen, behalve vanaf de opening tot en met de tiende dag volgend op de
sluiting van de jacht op dit wild.
Het verbod van het eerste lid slaat niet op wildpreparaten met bedoelde wildsoorten wanneer het wild dat er in
is verwerkt volledig onherkenbaar is.
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De Vlaamse regering kan jaarlijks bepalen dat het vervoeren of het in de handel brengen van levend of dood
wild eveneens verboden is of alleen onder door haar te stellen voorwaarden is geoorloofd in de periode vanaf
de opening tot en met de tiende dag volgend op de sluiting van de jacht op dit wild.
Wanneer de jacht in een beperkt gebied geopend is, kan de Vlaamse regering tijdens de betrokken periode
machtiging verlenen tot het vervoer van geschoten wild en de voorwaarden bepalen waaronder dit vervoer
mag geschieden.
De Vlaamse regering kan eveneens de voorwaarden bepalen waaronder het vervoer en de handel van
wildsoorten of delen van wildsoorten waarvoor zij een afschotplan gesteld heeft, mogen plaatshebben.
Het is eveneens verboden aan handelaars in eetwaren, traiteurs en restaurateurs het in het eerste lid genoemde
wild bij zich te houden, zelfs buiten hun woning, en het is aan iedereen verboden de genoemde wildsoorten te
verbergen of bij zich te houden voor rekening van handelaars of trafikanten.
Onder de door de Vlaamse regering voorgeschreven voorwaarden en het door haar geregelde toezicht, is het
vervoer, de opslag en de handel van diepgevroren wild geoorloofd buiten de periode vanaf de opening tot en
met de tiende dag volgend op de sluiting van de jacht op dit wild.
[…] (Decr. 30 april 2009, art. 117)

[Art. 27. …] (Decr. 30 april 2009, art. 118)

Art. 28. Het vervoer van het in artikel 26, eerste lid, bedoelde levend wild en van de in artikel 35, bedoelde
eieren, kan in gesloten jachttijd door de Vlaamse regering worden toegestaan onder de voorwaarden die zij
voorschrijft.

Art. 29. Het is te allen tijde en overal verboden wild uit te zetten
[ De Vlaamse regering kan hierop met het oog op het behoud van wildsoorten uitzonderingen toestaan na
advies te hebben ingewonnen van de MiNa-Raad. In voorkomend geval stelt ze regels op voor het aantal
en de soorten wild, alsmede voor de terreinen.] (Decr. 30 april 2004, art. 37; I: 1 september 2009 (art. 3
BVR 15 mei 2009, BS 28 mei 2009))
[…] (Decr. 30 april 2009, art. 119)

HOOFDSTUK IX
Het toezicht
[ Art. 30. …] (Decr. 30 april 2009, art. 120)

Art. 31. Op aanvraag van de aansteller, met akkoord van de aansteller van de andere bijzondere wachters en
van de provinciegouverneur en mits begeleid door de houder van het jachtrecht, mag de bijzondere wachter
zich laten bijstaan door een of twee bijzondere wachters van omliggende gebieden.
De identiteit en hoedanigheid van de bijzondere wachters die bijstand mogen verlenen en de aard en de
ligging van de goederen die in groepen van ten hoogste drie wachters mogen worden bewaakt, dienen op de
aanstellingsakte te worden vermeld en te worden goedgekeurd door de provinciegouverneur.
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Bijzondere wachters zijn wachters aangesteld door bijzondere personen zoals bedoeld in de artikelen 61 tot 63
van het Veldwetboek en in artikel 110 van het Bosdecreet.

Art. 32. De jagers mogen niet worden ontwapend, behalve in de volgende gevallen:
1. wanneer de verdachte verkleed of gemaskerd is, of weigert zijn naam kenbaar te maken of geen bekende
woonplaats heeft; 1
2. wanneer het misdrijf bij nacht wordt gepleegd;
3. wanneer de verdachte bedreigingen, smaad of geweld pleegt tegen de agenten van het openbaar gezag of
van de openbare macht.

HOOFDSTUK X
Bijzondere bepalingen
Art. 33.
De Vlaamse regering kan, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek verricht door
wetenschappelijke instellingen, universiteiten en instellingen van het hoger onderwijs buiten de universiteit of
ten behoeve van het natuurbeheer, afwijken van de bepalingen van dit decreet onder de door haar te bepalen
voorwaarden en toezicht.

Art. 34. De Vlaamse regering kan alle maatregelen treffen die zij nuttig acht voor de bescherming van alle
in het wild levende vogelsoorten andere dan deze vermeld in artikel 3, evenals hun eieren, zelfs uitgeblazen,
en van hun jongen. Deze maatregelen kunnen zowel op levende als op dode of geprepareerde vogels
betrekking hebben.
[…](Decr. 30 april 2009, art. 121)

Art. 35. [Het is verboden] (Decr. 30 april 2009, art. 122) nesten en broedsels van vogels, gerangschikt bij
het wild, weg te nemen of opzettelijk te vernielen, te vervoeren of in de handel te brengen.

Art. 36. De Vlaamse regering kan inzake jacht en vogelbescherming alle vereiste maatregelen treffen voor
de uitvoering van bepalingen die voortvloeien uit het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, gesloten te Rome op 25 maart 1957, uit het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische
Unie, ondertekend te 's-Gravenhage op 3 februari 1958, uit het Verdrag inzake de bescherming van trekkende
wilde diersoorten, gedaan te Bonn op 23 juni 1979 en uit het Verdrag inzake het behoud van wilde planten en
dieren en hun natuurlijk leefmilieu, ondertekend te Bern op 19 september 1979, en de krachtens die verdragen
tot stand gekomen internationale akten. Deze maatregelen kunnen de opheffing en de wijziging van wets- en
decreetsbepalingen inhouden. 2

1
2

Zie Jachtwet art. 22.
Zie ook art. 40 van het jachtdecreet en art. 31ter van de Jachtwet.
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HOOFDSTUK XI
Algemene strafbepalingen 1
[Art. 37. Voor dit decreet en haar uitvoeringsbesluiten gebeurt het uitoefenen van toezicht, het opleggen
van bestuurlijke maatregelen, het onderzoeken van milieu-inbreuken, het opleggen van bestuurlijke
geldboeten, het innen en invorderen van verschuldigde bedragen, het opsporen van milieumisdrijven, het
strafrechtelijk sanctioneren van milieumisdrijven en het opleggen van veiligheidsmaatregelen volgens de
regels bepaald in titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.] (Decr. 30 april 2009, art. 123)
[Art. 38. …] (Decr. 30 april 2009, art. 124)
[Art. 39. …] (Decr. 30 april 2009, art. 124)
[Art. 40. …] (Decr. 30 april 2009, art. 124)
HOOFDSTUK XII
Wijzigings- en opheffingsbepalingen
Art. 41. De jachtwet van 28 februari 1882 wordt, wat het Vlaamse Gewest betreft, als volgt gewijzigd:
1. de artikelen 1, lbis, lter, 2, 2bis, 3, 4, 5, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis eerste lid, 7ter, 8 eerste, tweede en derde lid, 9,
9bis, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 eerste lid, 23, 30bis, 31 eerste lid en 31bis worden opgeheven;
2. in het eerste lid van artikel 20 worden de woorden "artikel 4, eerste lid," vervangen door de woorden
"artikel 7, eerste lid, van het Jachtdecreet van 24 juli 1991";
3. in het tweede lid van artikel 22 worden de woorden "in de gevallen van 1" gelezen als "in de gevallen van 1,
zoals vermeld in artikel 32 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991";
4. in het eerste lid van artikel 24 worden de woorden "boswachters, kantonniers, stationschefs" vervangen
door de woorden "ambtenaren en boswachters van het Bosbeheer, ambtenaren van de diensten van de
Vlaamse regering bevoegd voor het natuurbehoud":
5. in het eerste lid van artikel 24 worden de woorden "artikel 8, eerste en derde lid, en in artikel 10, eerste lid"
vervangen door de woorden "artikel 19, eerste en derde lid en in artikel 26, eerste lid van het Jachtdecreet van
24 juli 1991";
6. in het eerste lid van artikel 26 worden de woorden "artikelen 4 en 5" gelezen als "artikelen 7 en 20 2 van het
Jachtdecreet van 24 juli 1991"; in het tweede lid van artikel 26 worden de woorden "artikel 4" gelezen als
"artikel 7 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991";
7. in artikel 31 worden in het tweede lid de woorden "vorig lid" gelezen als "artikel 34 van het Jachtdecreet
van 24 juli 1991" en worden na het woord "geldboete" de woorden "van vijf euro tot vijfentwintig euro"
vervangen door de woorden "van vijftig euro tot honderd euro" en worden in het derde lid na het woord
gevangenisstraf de woorden "van drie dagen tot zeven dagen" vervangen door de woorden "van acht dagen tot
een maand";

1
2

Zie ook Jachtwet, art. 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30.
In feite wordt artikel 10 van het jachtdecreet bedoeld.
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8. in artikel 31ter worden de woorden "artikel 31bis" gelezen als de woorden "artikel 36 van het Jachtdecreet
van 24 juli 1991 en worden tussen de woorden "vervolgd" en "overeenkomstig" de woorden "en gestraft"
weggelaten.

Art. 42. Artikel 13 van het Veldwetboek van 7 oktober 1886 wordt, wat het Vlaamse Gewest betreft,
opgeheven.

Art. 43. De wet van 14 juli 1961 tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade wordt,
wat het Vlaamse Gewest betreft, opgeheven.

Art. 44. Het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen wordt
opgeheven.

Art. 45. Wat het Vlaamse Gewest betreft, worden in de wets- en verordeningsbepalingen inzake de jacht, de
vermeldingen "de wet van 30 juli 1922 waarbij het zegelrecht gesteld op de verlofbrieven voor het dragen van
jachtwapens en voor het jagen met de hazewind verhoogd wordt en waarbij een verlofbrief voor het
vogelvangen met netten en een taxe op de inrichtingen van eendenkooien ingevoerd wordt" en "de artikelen
184-186 van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen" als "het Jachtdecreet van 24 juli 1991"
gelezen.

Art. 46. Artikel 4 van het decreet van 23 januari 1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en
Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer wordt aangevuld met de
volgende bepaling:
"Het MINA-fonds financiert eveneens de uitgaven voor de vergoeding van wildschade in de gevallen bedoeld
in artikel 25 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en van de subsidiëring van de beheerseenheden, zoals
bedoeld in artikel 12 van het Jachtdecreet . "

Art. 47. De reglementaire bepalingen getroffen in uitvoering van de Jachtwet van 28 februari 1882 blijven
geldig voor zover zij niet in strijd zijn met de bepalingen van dit decreet en zolang zij door de Vlaamse
regering niet worden opgeheven.

HOOFDSTUK XIII
Slot- en overgangsbepalingen
Art. 48. Elk beding strijdig met een bepaling van dit decreet is nietig.

Art. 49. § 1. Dit decreet treedt in werking op 1 juli 1992.
§ 2. Bij wijze van overgangsmaatregel is het in afwijking van artikel 8, § 1, eerste lid, tot 30 juni 1995
geoorloofd te jagen met het geweer op terreinen waarvan de aaneengesloten oppervlakte ten minste
vijfentwintig hectare bedraagt.
§ 3. In afwijking van artikel 29, eerste lid is het bij wijze van overgangsbepaling tot de datum van de officiële
opening van de jacht in 1996 slechts verboden wild uit te zetten vanaf dertig dagen vóór de opening van de
jacht op dit wild en tot en met de laatste dag van de opening van de jacht.

14

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

AANGENOMEN DOOR DE VLAAMSE RAAD.
Brussel, 10 juli 1991.
De Voorzitter,
(w.g. )
De Secretarissen,
(w.g. )
De Griffier,
(w.g. )
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekend gemaakt.
Brussel, 24 juli 1991
DE VOORZITTER VAN DE VLAAMSE REGERING,
G. GEENS
DE GEMEENSCHAPSMINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUURBEHOUD EN LANDINRICHTING.
T. KELCHTERMANS
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DE JACHTWET 1
(bepalingen van de jachtwet van 28 februari 1882, zoals de wet later werd gewijzigd, die, al dan niet
gedeeltelijk, worden behouden)
−
−
−
−

art. 7bis (konijnenschade)
art. 24 (overheidspersonen bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken)
art. 26 (schadevergoeding)
art. 32 (vroegere opheffingsbepalingen)

1

De jachtwet van 1882 werd gewijzigd en aangevuld door de volgende akten:
4 april 1900 (W), 30 juli 1922 (W), 30 januari 1924 (W), 30 december 1936 (W) 20 maart 1948 (W), 14 juli
1961 (W), 20 juni 1963 (W), 10 oktober 1967 ( Ger. Wb.) , 30 Juni 1972 (KB), 30 juni 1981 (K.B.), 27 juni
1985 (D), 11 februari 1986 (W), 4 november 1987 (BVR), 5 oktober 1988 (BVR), 10 mei 1989 (BVR), 24
juli 1991 (D), 7 december 2007 (D) en 30 april 2009 (D).
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Behouden gebleven bepalingen van de jachtwet van 28 februari 1882

[Art. 7bis. [...] (Jachtdecreet, art. 41.1)
Hij die beweert schade te hebben geleden, richt tot de vrederechter een mondeling of schriftelijk verzoek,
waarin hij zijn naam, beroep en woonplaats en die van de verantwoordelijke persoon vermeldt, alsmede het
voorwerp en de oorzaak van de eis.
Geschiedt het verzoek mondeling, dan maakt de rechter daarvan proces-verbaal op. Binnen de acht dagen
benoemt hij een deskundige en, na te bekwamer tijd bij aangetekende brief en zo nodig bij geregistreerd
telegram aan partijen kennis te hebben gegeven van de inhoud van het verzoek, alsmede van de dag en het uur
van de plaatsopneming en van het deskundig onderzoek, begeeft hij zich, vergezeld van de deskundige, ter
plaatse. Is de eis vatbaar voor hoger beroep, dan maakt hij van de verklaringen van de deskundige
proces-verbaal op en, indien daartoe reden is, ook van zijn eigen bevindingen. De partijen worden verzocht al
hun middelen uiterlijk tijdens deze plaatsopneming te doen kennen.
Tenzij de verweerder verkiest het bedrag, door de deskundige als [dubbele] 1 vergoeding bepaald, en de
kosten dadelijk te betalen, verwijst de rechter de zaak naar een terechtzitting te houden binnen de
eerstvolgende acht dagen. Is bij deze verwijzing een van de partijen niet aanwezig, dan wordt haar daarvan
aanstonds kennis gegeven bij aangetekende brief. Op de terechtzitting waarnaar de zaak is verwezen, worden
partijen zonder enige andere procesvorm gehoord en doet de rechter uitspraak.
Indien de rechter een getuigenverhoor of een nieuw deskundig onderzoek beveelt, geschieden deze binnen
acht dagen en partijen pleiten in voorkomend geval zonder verwijl. Het vonnis wordt terstond of uiterlijk
binnen acht dagen uitgesproken.
Worden de hierboven gestelde termijnen verlengd om uitzonderlijke redenen dan worden deze in het vonnis
vermeld.
[...](Wetboek der registratierechten art. 290; Wetboek der zegelrechten, art. 81).
Hij die beweert schade te hebben geleden, kan de zaak ook bij gewone dagvaarding aanhangig maken. In dat
geval kan hij dagvaarden, hetzij tot behandeling van de zaak in haar geheel, hetzij alleen tot instelling van een
deskundig onderzoek en dan zijn de leden 2 tot 6 niet van toepassing [...] (W. 30 juni 1967, art. 1).
Aan partijen wordt, binnen drie dagen na de uitspraak, bij ter post aangetekende brief kennis gegeven van het
beschikkende gedeelte van elk vonnis dat niet in hun tegenwoordigheid is gewezen.
Hoger beroep is niet meer ontvankelijk na veertien dagen te rekenen van de uitspraak. Eisen van 24,79 euro en
minder, berekend op de grondslag van het enkele schadebedrag, worden uitgewezen bij een vonnis dat niet
vatbaar is voor hoger beroep, maar alleen voor verzet. (W. 20 maart 1948, art. 2)] (W. 4 april 1900, art. 2).
Art. 8. [...] (Jachtdecreet, art. 41.1)
[...] (Jachtdecreet, art. 41.1)
[...] (Jachtdecreet, art. 41.1)
[…] (Decr. 30 april 2009, art. 45,1°)

1

Ingevolge de schrapping van het eerste lid van art. 7bis en rekening houdend met de besprekingen in de Commissie van de Vlaamse
Raad dient dit adjectief klaarblijkelijk te worden weggelaten.
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[ Art. 18. …] (Decr. 30 april 2009, art. 45,2°)
[Art. 20. …] (Decr. 30 april 2009, art. 45,1°)
[Art. 22. ...] (Decr. 30 april 2009, art. 45,1°)
Art. 24. […] (Decr. 30 april 2009, art. 46)
De processen-verbaal van douanebeambten leveren eveneens bewijs op zolang het tegendeel niet bewezen is,
wanneer die agenten in de plaatsen waar zij gemachtigd zijn hun bediening uit te oefenen, de misdrijven
omschreven in [ artikel 19, eerste en derde lid en in artikel 26, eerste lid van het Jachtdecreet van 24 juli 1991]
(Jachtdecreet, art. 41, 5), opsporen en vaststellen.
Art. 26. De vervolging geschiedt ambtshalve, maar indien het enkel een overtreding van de [artikelen 7 en
20 1 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991] (Jachtdecreet, art. 41.6) betreft, geschiedt de vervolging niet dan
op klacht van de houder van het jachtrecht of van zijn rechthebbende. De klager is alleen dan gehouden zich
burgerlijke partij te stellen, indien hij schadevergoeding wil vorderen.
Wanneer de overtreding van [artikel 7 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991] (Jachtdecreet art. 41.6) evenwel
begaan wordt op een eigendom dat deel uitmaakt van het openbaar domein of van het privaat domein van de
Staat, van de provincie, van de gemeente of van openbare instellingen, en waarvan de jacht niet verhuurd is,
geschiedt de vervolging ambtshalve.
[ Art. 27. …] (Decr. 30 april 2009, art. 45,2°)
[ Art. 28. …] (Decr. 30 april 2009, art. 45,2°)
[ Art. 29. …] (Decr. 30 april 2009, art. 45,2°)
[ Art. 30. …] (Decr. 30 april 2009, art. 45,2°)
[ Art. 31. ...] (Decr. 30 april 2009, art. 45,1°)
[ Art. 31ter. ...] (Decr. 30 april 2009, art. 45,3°)
Art. 32. Opgeheven worden [het decreet van 28-30 april 1790] het decreet van 11 juli 1810, het decreet van
4 mei 1812, voor zover het de jachtverloven betreft, de wetten van 26 februari 1846 en van 29 maart 1873
alsmede alle andere bepalingen die strijdig zijn met deze wet. (Wet 30 juni 1967, art. 1 )
----------------------------

1

In feite wordt artikel 10 van het jachtdecreet bedoeld.
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UITVOERINGSBESLUITEN
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15 juli 1963 - Koninklijk besluit tot instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
voor het bekomen van een jachtverlof of van een jachtvergunning. (Belg. Stbl. van 3 augustus
1963)
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 11 juni 1874 houdende titels X en XI, boek I, van het Wetboek van koophandel ;
Gelet op de wet van 28 februari 1882 op de jacht, namelijk op artikel 14 ;
Gelet op de wet van 30 juli 1922 waarbij het zegelrecht gesteld op de verlofbrieven voor het dragen van
jachtwapens en voor het jagen met de hazewind verhoogd wordt en waarbij een verlofbrief voor het
vogelvangen met netten en een taks op de inrichtingen van eendenkooien ingevoerd wordt, namelijk op
artikel 2 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1956 betreffende de afgifte van jachtverloven,
jachtvergunningen en verloven voor vogelvangst, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6
november 1956 en 19 maart 1962;
Overwegende, enerzijds, dat ongevallen bij de jacht talrijk zijn en soms ernstige gevolgen hebben, en,
anderzijds, dat de verantwoordelijken niet altijd in staat zijn de schade te herstellen ;
Gelet op het advies van de Raad van State ;
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
Artikel 1.- Niemand kan een jachtverlof of een jachtvergunning bekomen of dergelijk verlof opnieuw
geldig doen maken, zonder titularis te zijn van een verzekering die beantwoordt aan de in dit besluit
gestelde minimumvoorwaarden.
De verzekering moet zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekken inzake ongevallen die lichamelijke en
materiële schade aan derden veroorzaken en het gevolg zijn van het dragen en gebruiken van wapens
tijdens de jacht of tijdens een klopjacht, evenals van het vervoer van deze wapens van en naar de
plaatsen waar de jacht of de klopjacht plaats grijpt.
De geldigheidsduur van deze verzekering moet ten minste overeenkomen met deze van het verlof of
van de vergunning.

[Art. 2. De verzekering moet worden gesloten bij een verzekeraar die gerechtigd is om
verzekeringsovereenkomsten te sluiten die verband houden met in België gelegen jachtrisico’s,
waardoor gewaarborgd is dat die verzekering de aansprakelijkheid dekt onder de voorwaarden, vermeld
in dit besluit.] (BVR 4 juli 2008, art. 1)

Art. 3. De verzekeringsovereenkomst moet onder meer vermelden :
1° dat de waarborg van de overeenkomst minstens [125.000 euro] bedraagt voor elk verzekerd voorval.
Dit bedrag kan tot [12.500 euro] beperkt worden voor wat de materiële schade betreft (BVR 14
september 2001, art. 1)
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2° [welke de rechten zijn van volgende personen die van het recht op een uitkering kunnen worden
uitgesloten :
a) de verzekerde, zijn echtgenoot, evenals hun bloed- en aanverwanten in rechte lijn die onder hun dak
wonen en door hen onderhouden worden ;
b) het personeel van de verzekerde, zo de wetgeving inzake schadevergoeding voor arbeidsongevallen
op hen toepasselijk is;
c) de personen die schade geleden hebben bij weddingschappen of uitdagingen] (K.B. van 18 november
1963, art. 1).
3° dat, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 16 van de wet van 11 juni 1874, de verzekeraar
geen uit de overeenkomst voortvloeiende nietigheid, exceptie of verval tegen de slachtoffers zal
inroepen om hun rechten te beperken. Nochtans kan de verzekeraar zich een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringsnemer ;
4° dat zo de overeenkomst een vrijdom bevat, de verzekeraar niettemin ten overstaan van het
slachtoffer gehouden is de vergoeding te betalen die, krachtens de bepaling, ten laste blijft van de
verzekerde ;
5° dat de vernietiging, de opzegging of de schorsing van de overeenkomst of van de waarborg slechts
vijftien dagen na de kennisgeving daarvan, per in de post aangetekend schrijven, door de verzekeraar te
zenden aan de overheid die het verlof of de vergunning afgeleverd heeft, tegen het slachtoffer kunnen
ingeroepen worden. Deze termijn loopt van de dag volgend op het neerleggen van het aangetekend
schrijven in de post.
De kennisgeving mag slechts ten vroegste geschieden :
a) op de dag waarop de verzekering ten aanzien van de verzekerde eindigt, indien het een schorsing
betreft ;
b) op de dag van de kennisgeving van de opzegging of de vernietiging van de overeenkomst door een
der partijen aan de andere ;
6° dat de contracterende partijen de verbintenis aangaan de bedingen van de overeenkomst niet zo te
wijzigen dat de rechten van de slachtoffers zouden worden geschonden ;
7° voor welke rechtbank eventuele geschillen betreffende de overeenkomst zullen aanhangig gemaakt
worden.

Art. 4.- De verzekeraar, zijn gevolmachtigde of zijn correspondent in België, reikt aan de verzekerde
een verzekeringsgetuigschrift uit dat de data vermeldt waarop de waarborg begint en vervalt en
bevestigt dat deze laatste toegestaan werd onder de door dit besluit gestelde voorwaarden.
[…] (BVR 4 juli 2008, art. 2)
Het jachtverlof of de jachtvergunning worden ingetrokken bij vernietiging, opzegging of schorsing van
de verzekeringsovereenkomst of zo deze een einde neemt. De verzekerde dient het verlof of de
vergunning onmiddellijk in te leveren bij de ambtenaar die deze stukken afgeleverd heeft en die
daarvan een ontvangstbewijs zal geven.

Art. 5.- Dit besluit treedt op 1 januari 1964 in werking.
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Art. 6.- Onze Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 15 juli 1963.
BAUDOUIN
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
Ch. HEGER
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17 augustus 1964 - Koninklijk besluit tot regeling van het gebruik van jachtkansels met het oog
op de uitoefening van de jacht ( Belg. Stsbl. 28 augustus 1964) 1 .

Gelet op de wet van 28 februari 1882 op de jacht , inzonderheid op artikel 9bis, daaringevoegd bij de wet
van 20 juni 1963;
Gelet op het advies van de Hoge Jachtraad;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. - Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder jachtkansel ieder platform of gelijk
welke verheven zitplaats, die het mogelijk maakt het wild te schieten vanaf een punt gelegen boven het
normaal niveau van de grond.
Wordt gelijkgesteld met een jachtkansel iedere constructie of iedere inrichting , met inbegrip van al of
niet ingerichte bomen die daartoe gebruikt wordt.

[Art. 2. Bij de uitoefening van de jacht is het verboden zich met een jachtwapen te bevinden op of
gebruik te maken van jachtkansels, gelegen op minder dan tweehonderd meter van:
1° elk terrein waarvan het jachtrecht aan een ander toebehoort, met uitzondering van terreinen die
gelegen zijn binnen of grenzen aan een erkende wildbeheereenheid, na onderling schriftelijk akkoord
van de betrokken jachtrechthouders indien het jachtrecht wordt uitgeoefend of van de betrokken
terreinbeheerders indien het jachtrecht niet wordt uitgeoefend en van de eigenaar van dit terrein;
2° een kunstmatige voederplaats voor het wild;
3° een teelt, bestemd als voeder voor wild, met uitzondering van al dan niet verbeterd natuurlijk
grasland.] ( BVR 19 september 2003, art. 2)

Art. 3. - Onze Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

----------------------

1

Gewijzigd bij BVR van 19 september 2003 (B.S. 16 oktober 2003)
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28 februari 1977. - Koninklijk besluit betreffende de afgifte van jachtverloven en
jachtvergunningen 1 (Belg. Stbl. van 30 maart 1977)
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 14, vierde lid ;
Gelet op [het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen].
(D. van 23 mei 1990, art. 8 §1)
Gelet op de wet van 1 augustus 1974 tot oprichting van gewestelijke instellingen, in voorbereiding van
de toepassing van artikel 107quater van de Grondwet, inzonderheid op artikel 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1975 tot afbakening, binnen het raam van de
bevoegdheden van het Ministerie van Landbouw, van de aangelegenheden waarin een verschillend
regionaal beleid, geheel of gedeeltelijk, verantwoord is, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 10 september 1975, en op artikel 7;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1976 met als opschrift "Regering : wijzigingen”,
inzonderheid op artikel 3;
Gelet op het advies van de Hoge Jachtraad;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, van Onze Minister van Financien, van Onze
Minister van Buitenlandse Zaken en van Onze Ministers van Waalse, Vlaamse en Brusselse
Aangelegenheden, van Onze Minister, adjunct voor Economische Zaken en van Onze Staatssecretaris
voor Bossen, Jacht en Visvangst,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:
HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen
Artikel 1.- De jachtverloven bedoeld bij artikel [13 van het jachtdecreet van 24 juli 1991] 2 en de
jachtvergunningen bedoeld bij [artikel 15, § 1 van het jachtdecreet van 24 juli 1991] 3 worden door de
arrondissementscommissarissen afgegeven overeenkomstig de bij dit besluit gestelde regelen.

1 Gewijzigd door :
- K.B. van 18 april 1980

- BVR van 7 januari 1992 ( B.S. 3 juni 1992)

- BVR van 5 maart 1985

- BVR van 18 januari 1995 (B.S. 18 maart 1995)

- BVR van 4 februari 1987 (B.S. 28 februari 1987)

- BVR van 29 juni 1999 (B.S. 11 september 1999)

- BVR van 10 mei 1989 (B.S. 3 juni 1989)

- BVR van 7 maart 2008 (BS 21 mei 2008)

- D. van 23 mei 1990 ( B.S. 1 juni 1990)

- BVR van 4 juli 2008 (BS 29 augustus 2008)

- BVR van 29 mei 1991 (B.S. 9 augustus 1991), gewijzigd bij
BVR van 18 december 1991 (B.S. 28 februari 1992)
2
3

Impliciet gewijzigd door het jachtdecreet, art. 14 en 15.
Impliciet gewijzigd door het jachtdecreet, art. 14 en 15.
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[Voor elke categorie als bedoeld in artikel [3 van het jachtdecreet van 24 juli 1991] 1 wordt één
jachtverlof ingesteld, dat de jacht op alle wildsoorten toestaat.]
( BVR29 mei 1991, art. 1 §1)
[ . . . ] ( BVR29 mei 1991, art . 1 §2)
[ . . . ] ( BVR29 mei 1991, art . 1 §2)
[ . . . ] ( BVR29 mei 1991, art. 1 §2)
[ . . . ] ( BVR29 mei 1991, art. 1 §2)

Art. 2. - [ . . . ] ( BVR23 mei 1990, art. 6 §1)
Op het jachtverlof en op de jachtvergunning moeten de foto en de handtekening van de titularis worden
aangebracht. De foto moet ten minste 4 cm hoog bij 3, 5 cm breed zi jn met een hoofd van 1, 5 à 2 cm .
Op de jachtvergunning moet bovendien de handtekening van de titularis van het jachtverlof die de
vergunning heeft aangevraagd, worden aangebracht.

HOOFDSTUK II. - Het jachtverlof
[Art. 3. De arrondissementscommissaris, bevoegd voor de afgifte van jachtverloven in de provincie
Vlaams-Brabant, kan een verlof afgeven aan de leden van de Koninklijke Familie, de diplomatieke en
consulaire ambtenaren van buitenlandse nationaliteit die erkend zijn door een minister, lid van de
Federale Regering tot wiens bevoegdheden de buitenlandse betrekkingen behoren, als zij in het bezit
zijn van een verzekeringsgetuigschrift voor de wettelijke aansprakelijkheid inzake jacht voor het
jachtseizoen in kwestie.] (BVR 4 juli 2008, art. 3)
Art. 4.- Het jachtverlof wordt slechts afgegeven na overlegging van 2 :
1° een door het gemeentebestuur van de woonplaats van de aanvrager, binnen de twee maanden voor de
aanvraag afgegeven getuigschrift van goed zedelijk gedrag waarop alle door hem opgelopen
veroordelingen en vervallenverklaringen worden vermeld.
Ingeval de aanvrager niet of sinds minder dan één jaar in het land verblijft, moet hij in de plaats van het
getuigschrift een geschreven attest voorleggen betreffende zijn achtbaarheid, uitgaande van twee
Belgische notabelen en geviseerd door de burgemeester van de woonplaats van elk dezer notabelen.
Ingeval de aanvrager een vreemdeling is die in België verblijf houdt, vraagt de
arrondissementscommissaris het advies van het bestuur der Openbare Veiligheid, tenzij het een
vreemdeling betreft bedoeld in artikel 4, 1° van het koninklijk besluit van 6 december 1955 betreffende
verblijf in België van zekere bevoorrechte vreemdelingen. In dat geval legt de aanvrager een uittreksel
uit zijn persoonlijk strafregister voor dat hem door de Minister van Justitie wordt afgegeven. Dit
uittreksel vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag of het attest betreffende de achtbaarheid
van de aanvrager.

1
2

Impliciet gewijzigd door het jachtdecreet, art. 3.
Zie ook BVR van 23 mei 1990, art. 3.

25

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

De arrondissementscommissaris kan tijdens ten hoogste twee opeenvolgende jaren degenen aan wie hij
voorheen een verlof heeft afgegeven, ontslaan van de verplichting het getuigschrift of het attest over te
leggen.
[2° [een geldig getuigschrift uitgereikt in het Vlaamse Gewest waaruit blijkt dat de aanvrager met goed
gevolg het theoretische en het praktische gedeelte van het jachtexamen heeft afgelegd.](BVR van 29
juni 1999, artikel 1,1°)
Het getuigschrift waaruit blijkt dat de aanvrager met goed gevolg het jachtexamen […] heeft afgelegd,
vervalt :
a) wanneer de houder veroordeeld wordt voor een overtreding van de jachtwetgeving; deze regel is niet
van toepassing wanneer de rechter hem vrijstelling voor een nieuw jachtexamen heeft verleend;
b) wanneer de houder sinds meer dan tien jaar geen jachtverlof meer heeft gekregen, te rekenen vanaf de
afgifte van het getuigschrift of vanaf het laatste uitgereikte jachtverlof. Op verzoek van de
arrondissementscommissaris moet de aanvrager het bewijs leveren dat hij zich niet in deze toestand
bevindt. Hij kan dit doen met alle rechtsmiddelen, de eed of de bekentenis uitgezonderd. (BVR29 juni
1999, art. 1,2°)
De diplomatieke en consulaire ambtenaren hoeven geen getuigschrift over te leggen.
De vast benoemde personeelsleden van [het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art.
8) hoeven eveneens geen geldig getuigschrift over te leggen waaruit blijkt dat zij met goed gevolg een
jachtexamen hebben afgelegd, als zij houder zijn van het diploma van ingenieur van waters en bossen of
van landbouwkundig ingenieur (groep of specialisatie waters en bossen) of van bio-ingenieur (opleiding
land- en bosbeheer) , of houder van het bekwaamheidsgetuigschrift in de bosbouwkunde afgeleverd
door een jury aangesteld door de federale of Vlaamse regering.
Het bewijs van slagen voor het jachtexamen overeenkomstig de wetgeving in Nederland of in het
Groothertogdom Luxemburg is gelijkwaardig met het bovenbedoelde getuigschrift. [De minister,
bevoegd voor de jacht kan het jachtexamengetuigschrift, uitgereikt in andere Europese landen,
gelijkstellen met het bovenvermelde getuigschrift.] 1 (BVR 4 juli 2008, art. 4)
[Het getuigschrift van het jachtexamen, uitgereikt in het Waalse Gewest vanaf 1998, wordt
gelijkgesteld met het bovenbedoelde getuigschrift. Het getuigschrift van het jachtexamen, uitgereikt in
het Waalse Gewest in 1995, 1996 en 1997, wordt gelijkgesteld met het getuigschrift van het
theoretische gedeelte van het jachtexamen, uitgereikt in het Vlaamse Gewest.] (BVR van 29 juni 1999,
artikel 1,3°)] (BVR van 18 januari 1995, art. 1)
3° het verzekeringsgetuigschrift bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 juli 1963 tot
instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het bekomen van een jachtverlof of van
een jachtvergunning.

Art. 5.- Een verlof kunnen niet bekomen :
[1° de aangestelden van het Agentschap voor Natuur en Bos met een bewakingsopdracht. (BVR 7 maart
2008, art. 9)]

1

In uitvoering van deze bepaling worden de jachtexamengetuigschriften van volgende landen gelijkgesteld met het Vlaamse
jachtexamengetuigschrift:
- de jachtexamengetuigschriften van Duitsland (ministerieel besluit van 12/02/2009; BS 24/02/2009)
- de jachtexamengetuigschriften van Frankrijk uitgereikt sinds 2003 (ministerieel besluit van 12/02/2009; BS 24/02/2009)
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Nochtans levert de arrondissementscommissaris het verlof af aan die personen indien zij schriftelijk de
verbintenis aangaan er geen gebruik van te zullen maken in hun ambtsgebied. Die verbintenis wordt
vermeld op het verlof, met nauwkeurige aanduiding van het ambtsgebied van belanghebbende;
2° diegenen die ontzet of vervallen verklaard zijn van het recht om wapens te dragen;
3° de behoeftigen die steun ontvangen van de openbare besturen;
4° diegenen die het in artikel 4, 2° bedoelde getuigschrift niet kunnen voorleggen en die, krachtens
hetzelfde artikel, niet ontslagen zijn van de voorlegging van dit getuigschrift;
5° diegenen die niet ten volle 18 jaar oud zijn op 1 juli van het jaar waarvoor het jachtverlof werd
aangevraagd.

Art. 6.- Ongeacht het bepaalde inzake het jachtexamen moet de arrondissementscommissaris het verlof
weigeren :
1° aan degenen die veroordeeld zijn geweest : wegens een jachtmisdrijf gepleegd door middel van
verboden wapens of in bende, of bij nacht, of met verboden tuigen of met motorvoertuigen ;
wegens enig misdrijf vergezeld van daden van geweld of wederspannigheid ;
2° aan degenen waarvan de veroordeling wegens enig ander jachtmisdrijf hem sedert minder dan twaalf
maanden ter kennis werd gebracht.
Zo de veroordeelde op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis houder was van een jachtverlof
moet hem een nieuw verlof worden geweigerd voor het jachtseizoen dat ingaat op 1 juli van het jaar
volgend op de datum van zijn veroordeling ;
3° aan degenen die zich niet hebben gekweten van de strafrechtelijke verplichtingen volgend uit een
veroordeling wegens jachtmisdrijf ;
4° onverminderd het bepaalde in artikel 5, 2° aan degenen die geheel of ten dele vervallen verklaard
zijn van de rechten opgesomd in artikel 123sexies van het Strafwetboek ;
5° aan de personen bedoeld in artikel 5, 1°, wanneer uit een administratief of een gerechtelijk
onderzoek blijkt dat zij de door hem aangegane verbintenis niet hebben nageleefd.

Art. 7.- Onverminderd het bepaalde betreffende het jachtexamen kan de arrondissementscommissaris
het verlof weigeren :
1° aan degenen die ingevolge een veroordeling ontzet zijn van een der rechten opgesomd in artikel 31,
1° tot 5°van het Strafwetboek ;
2° aan degenen die veroordeeld zijn geweest wegens landloperij, bedelarij, diefstal, oplichting of
misbruik van vertrouwen ;
3° aan degenen wier slecht gedrag, geestestoestand of vorig gedrag laat veronderstellen dat zij een
slecht gebruik van hun wapens maken.

27

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

Art. 8.- § 1. Tegen de beslissing waarbij de arrondissementscommissaris het verlof weigert, staat
beroep open.
[Als het verlof werd geweigerd op grond van artikel 6, dan wordt het beroep ingesteld bij het
Agentschap voor Natuur en Bos, hierna het Agentschap te noemen. Het Agentschap is niet gebonden
door de bepalingen van dat artikel. Alvorens een beslissing te treffen raadpleegt het Agentschap de
gouverneur, die op zijn beurt de arrondissementscommissaris en de procureur des Konings raadpleegt.
Als de gouverneur zijn advies niet bekendmaakt binnen de twee maanden die volgen op de aanvraag
om advies, dan kan het Agentschap geldig beslissen.] (BVR 7 maart 2008, art. 10, 1°)
Zo het verlof geweigerd wordt op grond van artikel 7, wordt het beroep ingesteld bij de
provinciegouverneur 1 . Na de arrondissementscommissaris en de procureur des Konings te hebben
geraadpleegd kan de gouverneur de afgifte van het verlof bevelen. Indien de gouverneur acht deze
afgifte niet te kunnen bevelen, zal hij het dossier voor beslissing overzenden aan [het Agentschap]
(BVR 7 maart 2008, art. 10, 2°)
§ 2. Wordt het beroep tegen de weigering van een jachtverlof, overeenkomstig § 1 van dit artikel
ingewilligd, dan kunnen de redenen waarop de weigering gegrond was niet meer in aanmerking worden
genomen bij de beslissing over een volgende aanvraag tot jachtverlof.

Art. 9.- De hoofden van de parketten geven maandelijks aan de arrondissementscommissaris de nodige
aanduidingen betreffende de veroordelingen wegens jachtmisdrijf die uitgesproken zijn ten laste van in
hun arrondissement wonende personen.

Art. 10.- § 1. Wanneer het verlof ten gevolge van bedriegelijke handelingen is afgegeven aan iemand
die er geen recht op heeft of wanneer de houder van een verlof gedurende de loop van het jaar wegens
erge feiten veroordeeld is, dan kan de arrondissementscommissaris het jachtverlof bij een met redenen
omklede beslissing intrekken.
§ 2. Blijkt uit een administratief of een gerechtelijk onderzoek dat een in artikel 5, 1° bedoelde persoon
de door hem aangegane verbintenis niet heeft nageleefd, dan trekt de arrondissementscommissaris het
verlof in. Hij geeft daarvan bericht aan [het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art.
11) waarvan de betrokkene disciplinair afhangt.
§ 3. De beslissingen waarbij een jachtverlof wordt ingetrokken worden door de
arrondissementscommissaris [rechtstreeks bij een ter post aangetekende brief aan de betrokken titularis
medegedeeld] 2 . Het verlof moet binnen achtenveertig uur na de kennisgeving teruggegeven worden
aan de arrondissementscommissaris.
Een afschrift van de beslissing tot intrekking wordt aan de gouverneur der provincie en aan de
bevelhebber van de plaatselijke rijkswacht toegestuurd.
Tegen de beslissing van de arrondissementscommissaris staat beroep open bij de gouverneur die, de
arrondissementscommissaris gehoord, de teruggave van het verlof kan bevelen.

HOOFDSTUK III - De jachtvergunning

1
de bedoelde provinciegouverneur is de gouverneur van de provincie waarin het jachtverlof werd afgegeven (BVR van 23 mei
1990, art. 6, § 2).
2
Impliciet gewijzigd door BVR23 mei 1990, art. 6 §3.
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Art. 11.- De titularis van een jachtverlof die een jachtvergunning verlangt te bekomen voor niet in het
[Vlaamse Gewest] 1 wonende genodigden, moet zich tot de arrondissementscommissaris wenden die
zijn jachtverlof heeft afgegeven.
Om in aanmerking te worden genomen moet bij elke aanvraag van een jachtvergunning worden
gevoegd :
1° een foto van de genodigde op hetzelfde formaat als aangegeven in artikel 2, tweede lid ;
2° een geschreven verklaring van de aanvrager en van een Belgische notabele, waarin gesteld wordt dat
de genodigde als achtbaar bekend staat en dat hij niet in het koninkrijk woont. De
arrondissementscommissaris kan een bijkomend onderzoek instellen ;
[3° een getuigschrift waaruit blijkt dat de genodigde met goed gevolg het theoretische en het praktische
gedeelte van het jachtexamen heeft afgelegd, of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift, als vermeld in
artikel 4, 2°.
De genodigde is ontslagen van overlegging van dat getuigschrift als hij een geldig jachtverlof van zijn
land van oorsprong of van zijn land van verblijf kan voorleggen, geldig voor het jaar waarin de
vergunning wordt aangevraagd.] (BVR 4 juli 2008, art. 5)
4° het verzekeringsgetuigschrift bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 juli 1963 tot
instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het bekomen van een jachtverlof of van
een jachtvergunning.

Art. 12.- De vergunning vermeldt onder meer :
a) naam, voornaam, verblijfplaats en beroep van de genodigde ;
b) naam, voornaam, woonplaats en beroep van degene die de vergunning heeft aangevraagd en het
nummer van zijn jachtverlof ;
c) de datum waarop de vergunning ingaat ;
d) de gemeenten op wier grondgebied van de vergunning gebruik zal worden gemaakt.

Art. 13.- Binnen drie dagen na het verstrijken van de vergunning moet de aanvrager of de genodigde de
vergunning aan de arrondissementscommissaris, die ze afgegeven heeft, terug bezorgen.
Indien dit voorschrift niet nagekomen wordt, kan de arrondissementscommissaris het jachtverlof van de
aanvrager intrekken bij één met redenen omklede beslissing.
Bij de intrekking worden de bij artikel 10, § 3 voorgeschreven vormen in acht genomen.

HOOFDSTUK IV - Overgangsbepalingen
[ Art. 14. De aanvrager van een jachtverlof wordt vrijgesteld van de verplichting, vermeld in artikel 4,
2°, om een geldig getuigschrift van het theoretische gedeelte en het praktische gedeelte van het
jachtexamen voor te leggen als hij een geldig jachtverlof, behaald in het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest, Nederland of het Groot-Hertogdom Luxemburg, kan voorleggen.
1

Impliciet gewijzigd door het jachtdecreet van 24 juli 1991, art. 15, § 1.
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Die vrijstelling geldt niet meer als de aanvrager:
1° is veroordeeld wegens een overtreding van de jachtwetgeving sinds de afgifte van het vorige
jachtverlof;
2° al meer dan tien jaar geen jachtverlof meer heeft verkregen, te rekenen vanaf de laatste
geldigheidsdag van het laatste uitgereikte jachtverlof.] (BVR 4 juli 2008, art. 6)

Art. 15.- Artikel 5, 5°, vindt geen toepassing op de personen die ten volle 16 jaar oud zijn op de datum
van het in werking treden van dit besluit zonder dat zij ten volle 18 jaar oud zijn, en die een regelmatig
jachtverlof hebben verkregen in de loop van het jachtseizoen 1977-1978.

HOOFDSTUK V - Slotbepalingen
Art. 16.- Het koninklijk besluit van 1 maart 1956, betreffende de afgifte van jachtverloven,
jachtvergunningen en verloven voor vogelvangst, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 6
november 1956, 19 maart 1962 en 23 oktober 1970, wordt opgeheven.
De bepalingen van dat besluit blijven van toepassing op de jachtverloven afgeleverd voor het
jachtseizoen 1977-1978.

Art. 17.- Dit besluit treedt op 1 juli 1977 in werking.

Art. 18.- Onze Minister van Landbouw, onze Minister van Financien, onze Minister van Buitenlandse
Zaken, onze Ministers van Waalse, Vlaamse en Brusselse Aangelegenheden, onze Minister, adjunct
voor Economische Zaken en onze Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en Visvangst zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 28 februari 1977.
BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw,
A. LAVENS
De Minister van Financiën,
W. DE CLERCQ
De Minister van Buitenlandse Zaken,
R. VAN ELSLANDE
De Minister van Waalse Aangelegenheden,
A. CALIFICE
De Minister van Vlaamse Aangelegenheden,
Mevr. R. DE BACKER-VAN OCKEN
De Minister van Brusselse Aangelegenheden,
P. VANDEN BOEYNANTS
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De Minister, adjunct voor Economische Zaken,
P. BERTRAND
De Staatssecretaris voor Bossen, Jacht en
Visvangst, toegevoegd aan de Minister van
Vlaamse Aangelegenheden,
K. POMA
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28 oktober 1987 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het gebruik van vuurwapens en
munitie bij de jacht in het Vlaamse gewest. (Belg. Stbl. 14 november 1987--errata stbl. 28
november 1987 ( De errata werden in de tekst aangebracht) ) - 1
De Vlaamse Executieve,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, §1,
III,5°;
Gelet op de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand, inzonderheid op artikel 8 en bijlage IV, a;
Gelet op de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming; ondertekend te
Brussel op 10 juni 1970 en goedgekeurd bij wet van 29 juli 1971, inzonderheid op artikel 4.4.a, gewijzigd
door het Protocol van 20 juni 1977, goedgekeurd bij wet van 20 april 1982;
Gelet op de de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie M(83)17 van 24
september 1984 strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen wapens en munitie bij de jacht op
de onderscheiden wildsoorten;
Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 9bis, daarin gevoegd bij wet van 20 juni
1963 en op artikel 31 bis, daarin gevoegd bij decreet van 27 juni 1985;
Gelet op het besluit van de Vlaame Executieve van 21 oktober 1987 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse Executieve;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1,
gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1980;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie M(83)17
van 24 september 1984 strekkende tot de limitatieve opsomming van de te bezigen wapens en munitie bij de
jacht op de onderscheiden wildsoorten, zo spoedig mogelijk van toepassing moet zijn in het Vlaamse Gewest;
Op de voordracht van de Gemeenschapsminister van Volksgezondheid en Leefmilieu;
Na beraadslaging,
Besluit:
Artikel 1. Voor het uitoefenen van de jacht met vuurwapens zijn onderstaande vuurwapens en middelen
verboden:
1° semi-automatische of automatische geweren waarvan het magazijn meer dan twee patronen kan bevatten
2° geweren, voorzien van kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om de prooi te verlichten;
3°geweren, voorzien van een vizier met beeldomzetter of een electronische beeldversterker of elk ander
instrument om ‘s nachts te schieten;
4°geweren. voorzien van een geluiddemper;
5° pistolen, automatische pistolen, machinepistolen en revolvers;
6°machinegeweren.
Art. 2. Onverminderd de bepalingen van artikel 1 mogen alleen de onderstaande geweren worden gebruikt:
1° geweren met gladde loop van tenminste het kaliber [24] (BVR 4 juli 2008, art. 7,1°) en ten hoogste 12;
[2° geweren met getrokken loop met een nominaal kaliber van minstens .22 Engelse duim of 5,6 mm;] (BVR
4 juli 2008, art. 7, 2°)
3° geweren met gladde en getrokken loop die elk beantwoorden aan de in dit artikel gestelde grenzen voor een
gladde respectievelijk getrokken loop.

1
Gewijzigd bij:
- BVR van 19 september 2003 (B.S. 16 oktober 2003)
- BVR van 4 juli 2008 (BS 29 augustus 2008, erratum B.S. 5 september 2008)
- BVR van 30 april 2009 (BS ../../….)
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Art. 3. § 1. Bij het jagen met geweren op de hierna opgesomde soorten en categorieën wild mag slechts
gebruik worden gemaakt van de hiernavermelde soorten munitie voor het doden of afmaken van het
desbetreffende wild:
a) Jacht op grofwild:
1° Voor reewild: kogelpatronen voor getrokken loop waarvan de normale trefenergie minstens 980 J op 100 m
afstand van de loopmond bedraagt.
2° Voor overig grof wild (hert, everzwijn, mouflon, damhert): kogelpatronen voor getrokken loop met een
nominaal kaliber, uitgedrukt of omgerekend in millimeter niet kleiner dan 6,5 mm, en waarvan de normale
trefenergie bovendien minstens 2.200 J op 100 m afstand van de loopmond bedraagt.
3° Voor alle grof wild: voor de drijfjacht op grof wild zijn kogelpatronen voor gladde loop van het kaliber
20,16 en 12 eveneens toegestaan .
b) Jacht op klein wild, waterwild: hagelpatronen waarvan de korrelgrootte van de hagel een doorsnede van [4]
(BVR 4 juli 2008, art. 8, 1°) mm niet overschrijdt.
c) Jacht op overig wild: hagelpatronen waarvan de korrelgrootte van de hagel een doorsnede van 4 mm niet
overschrijdt of kogelpatronen […]. (BVR 4 juli 2008, art. 8, 2°).
§ 2. Van de in § 1 vermelde kogelpatronen worden uitgesloten [randvuurkogelpatronen] (BVR 4 juli 2008, art.
8, 3°), fosfor- of lichtspoorkogels, patronen met een volmantel en kogels die niet vervormen bij het treffen.

[Art. 3bis. § 1. Het gebruik van loodhagel en zinkhagel is verboden.
§2. Bij wijze van overgangsmaatregel is het gebruik van loodhagel tot 30 juni 2008 toegestaan buiten de
volgende gebieden:
1° de terreinen, bedoeld in artikel 8, § 2, van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en de aanpalende omgeving
tot een straal van 50 meter vanaf de oevers rondom deze terreinen;
2° de waterrijke gebieden van internationale betekenis, gelegen in het Vlaamse Gewest, zoals bedoeld in
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
3° de gebieden, gelegen binnen de perimeter van de vogelrichtlijngebieden;
4° de door de Vlaamse regering aangeduide gevoelige gebieden waar verscherpte normering noodzakelijk
is binnen de sub-hydrografische bekkens van oppervlaktewater bestemd voor de productie van
drinkwater, afgebakend in toepassing van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
5° de waterrijke gebieden zoals bedoeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijk milieu.] ( BVR van 19 september 2003, art. 1)
[Art. 4. …] ( BVR 30 april 2009, art. 26)
Art. 5. Worden opgeheven:
1° het koninklijk besluit van 11 september 1964 tot regeling van het gebruik van zekere projectielen met het
oog op de uitoefening van de jacht, gewijzigd bij koninklijk besluit van 29 juni 1971;
2° het koninklijk besluit van 1 augustus 1966 tot regeling van het gebruik van zekere projectielen met het oog
op de uitoefening van de jacht op de korhaan tijdens de balts
Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 7. De Gemeenschapsminister van Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit
besluit.
--------------------------
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10 mei 1989 - Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28
februari 1882 voor het Vlaamse gewest (Belg. staatsblad van l juni 1989) 1

De Vlaamse regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8
augustus l988, inzonderheid op artikel 6, § l, III, 5°;
Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 4, gewijzigd door het besluit van de
Vlaamse Executieve van
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, §1,
gewijzigd bij de wet van 9 augustus l980 ;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid ;
Overwegende dat de nadere regelen die moeten worden gesteld voor de neerlegging van de plannen der
jachtvelden een voldoende tijd voor de opening van het jachtseizoen moet gekend zijn ;
Op de voordracht van de gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting ;
Na beraadslaging,
BESLUIT :
Artikel 1. Het plan bedoeld in artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882, bestaat uit een of meerdere
kaartbladen op schaal l:10.000, of afdrukken ervan, uitgegeven door het Nationaal Geografisch Instituut van
België, of andere door de Gemeenschapsminister bevoegd voor de jacht, goedgekeurde kaartbladen, waarop
de houder van het jachtrecht, die van zijn jachtrecht gebruik maakt, de grenzen van zijn jachtveld met een rode
doorlopende lijn die een gesloten figuur vormt omlijnt, of op een andere door de Gemeenschapsminister
bevoegd inzake de jacht te bepalen wijze, aanduidt.
Ingesloten terreinen, kleiner dan l ha, waarop het jachtrecht aan een andere persoon toebehoort, moeten niet op
dit plan worden aangeduid behoudens in de gevallen en op de wijze die door de Gemeenschapsminister
bevoegd inzake de jacht worden bepaald.

Art. 2. - Dit plan wordt jaarlijks in drievoud of op een door de Gemeenschapsminister bevoegd inzake de
jacht te bepalen aantal exemplaren neergelegd bij de arrondissementscommissaris, vermeld in artikel 4 van de
jachtwet van 28 februari 1882, voor de datum van de opening van het jachtseizoen, of, zo het jachtterrein in de
loop van het jachtseizoen wordt gewijzigd, binnen de maand na de wijziging.
Zo het jachtterrein geen wijziging onderging ten opzichte van het vroeger neergelegd plan, volstaat de
neerlegging van een verklaring daarover, opgesteld in drievoud, door de houder van het jachtrecht.
Zo voor eenzelfde jachtterrein verscheidene houders van het jachtrecht zijn, volstaat de neerlegging van het
plan, door een der jachtrechthouders, bij de in lid een van dit artikel bedoelde ambtenaar. De overigen dienen
een verklaring, opgesteld in drievoud, neer te leggen bij dezelfde ambtenaar waarbij zij mededelen dat zij ook
houder zijn van het jachtrecht op dat jachtterrein. Deze verklaring is gelijkvormig aan het model opgenomen
in bijlage bij dit besluit.

1

Gewijzigd bij BVR van 1 december 1998, 9 september 2005 en 7 maart 2008 (BS 21 mei 2008)
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De in het eerste lid van dit artikel bedoelde ambtenaar geeft een exemplaar van de bij hem neergelegde
plannen of verklaringen waarop een melding van ontvangst werd aangebracht, aan de houder van het
jachtrecht.
[Art. 2 bis. § 1. Een erkende wildbeheereenheid als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1
december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig
tot grotere beheereenheden kunnen worden samengelegd en van de criteria waaronder beheereenheden
kunnen worden erkend, of een wildbeheereenheid die een erkenningsdossier wil indienen, moet een plan
dat de jachtterreinen van alle leden-jachtrechthouders omvat, indienen bij de bevoegde
arrondissementscommissaris onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor individuele
jachtrechthouders en voorzover in dat plan de volgende gegevens zijn opgenomen:
1° de vermelding "Plan ingediend op grond van artikel 7 van het Jachtdecreet door ondergetekenden,
houders van het jachtrecht";
2° een lijst met de namen, adressen en handtekeningen van de leden-jachtrechthouders.
§ 2. Het plan vervangt de individuele plannen van de leden-jachtrechthouders van de betrokken
wildbeheereenheden.
De individuele plannen van de leden-jachtrechthouders van een wildbeheereenheid die een
erkenningsdossier wil indienen, blijven evenwel geldig tot op de datum waarop de betrokken
wildbeheereenheid wordt erkend.
§ 3. Het plan bestaat uit een of meer kaartbladen op een schaal tussen 1/10.000 en 1/25.000, met
aanduiding van:
1° het werkingsgebied; dat werkingsgebied wordt aangeduid met een groene doorlopende lijn die een
gesloten figuur vormt en die de jachtterreinen van alle leden-jachtrechthouders omvat;
2° de jachtterreinen van de leden-jachtrechthouders;
3° de niet-bejaagde terreinen, gelegen binnen het werkingsgebied;
4° de jachtterreinen, gelegen binnen het werkingsgebied, die bejaagd worden door jachtrechthouders die
niet aangesloten zijn bij de wildbeheereenheid.
§ 4. Als het plan wijzigingen ondergaat ten opzichte van een vroeger ingediend plan, moet alleen een
plan van de gewijzigde jachtterreinen in drievoud worden ingediend, op dezelfde schaal als het
oorspronkelijk ingediende plan.] (BVR 9 september 2005, art. 10)

Art. 3. - De arrondissementscommissaris bij wie het plan of de verklaring vermeld in artikel 2 wordt
neergelegd, zendt een exemplaar daarvan aan [het daartoe aangestelde personeelslid van het Agentschap voor
Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art. 29).
Zo een neergelegd plan of verklaring betrekking heeft op een jachtterrein dat ook in een ander arrondissement
ligt, dan zendt de arrondissementscommissaris, bij wie het document werd neergelegd, afschrift daarvan aan
de arrondissementscommissaris bevoegd voor dat arrondissement.

Art. 4. - Indien [het daartoe aangestelde personeelslid van het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7
maart 2008, art. 30).vaststelt dat eenzelfde grondstuk door meer dan een persoon of groep van personen als
zijn of hun uitsluitend jachtterrein wordt aangeduid, brengt hij de arrondissementscommissaris bij wie het plan
werd neergelegd, op de hoogte van zijn vaststelling.
De arrondissementscommissaris nodigt de betrokken personen uit een nieuw plan neer te leggen binnen een
termijn van ten hoogste drie maand. Zo dit niet gebeurt binnen deze termijn, brengt hij de procureur des
Konings daarvan op de hoogte.
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De arrondissementscommissaris die ook dergelijke vaststelling doet, handelt op dezelfde wijze.
[Art. 4bis. Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos kan de bijlage bij dit besluit vaststellen,
vervangen of wijzigen]. (BVR 7 maart 2008, art. 31)
Art. 5. - Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Art. 6. - De Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 mei 1989.
De Voorzitter van de Vlaamse regering,
G. GEENS
De Gemeenschapsminister van Leefmilieu,
Natuurbehoud en Landinrichting,
T. KELCHTERMANS
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JAARLIJKSE VERKLARING VAN DE MEDEHOUDER VAN EEN JACHTRECHT
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE
REGERING VAN 10 MEI l989. 1
De ondergetekende ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................(naam en adres)
houder van een jachtverlof, uitgereikt door de heer arrondissementscommissaris te .................................
VERKLAART OP ZIJN EER : dat hij medehouder is van het jachtrecht op jachtterrein gelegen in de gemeente(n) :
...............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Zoals aangeduid en omlijnd op het plan, op schaal 1:10.000,
kaartblad nr. ..... .................................., dat .....................................................................................................
(naam en adres) neergelegd heeft bij de arrondissementscommissaris te ....................................................

Deze verklaring geldt voor het jachtseizoen l9../19..

(handtekening)

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van l0 mei 1989.
De Voorzitter van de Vlaamse regering,
De Gemeenschapsminister van Leefmilieu,
Natuurbehoud en Landinrichting,
T. KELCHTERMANS

1

Op te stellen in drievoud.
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Ministeriële omzendbrief van 14 juni 1989 betreffende de neerlegging van een plan der jachtterreinen (Belg.
staatsblad van 30 juni 1989).
Aan de Heren Provinciegouverneurs, Aan de Heren Arrondissementscommissarissen, Aan de ambtenaren van het
bestuur Landinrichting, Aan de parketten van de Hoven van Beroep

Mijnheer de Gouverneur,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Ik heb de eer Uw aandacht te vestigen op twee besluiten van de Vlaamse regering van 10 mei l989, gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad van l juni 1989.
Een eerste besluit, met decretale draagwijdte, vervangt artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882.
De principes van de vroegere eerste twee leden van dit artikel, die o.m. het jachtrecht toekennen aan de eigenaar van
de grond of aan zijn rechthebbenden, blijven behouden. Zij worden aangevuld door de verplichting, opgelegd aan de
houder van een jachtrecht die daadwerkelijk van zijn jachtrecht gebruik maakt, een plan van zijn jachtveld neer te
leggen bij de arrondissementscommissaris in wiens ambtsgebied het jachtterrein of het grootste gedeelte daarvan
gelegen is.
De Vlaamse regering wordt gemachtigd maatregelen uit te vaardigen om de vorm en de voorwaarden van
neerlegging van bedoelde kaart te regelen.
Tevens wordt een sanctie opgelegd aan de betrokken jachthouders die de verplichting van de neerlegging van het
plan niet of onvolledig naleven.
Dit nieuwe besluit stoelt op artikel 31 bis van de jachtwet van 1882, ingevoegd in deze wet bij decreet van de
Vlaamse Raad van 27 juni 1985, art. 2.5., ten einde op soepele wijze de internationale verplichtingen die, op grond
van vier grote internationale overeenkomsten op België rusten, na te leven wat betreft de jacht en de
vogelbescherming.
Het nieuw artikel 4 van de jachtwet van 1882, beantwoordt aan de letter en de geest van twee van deze verdragen, nl.
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (1957) en de Benelux-overeenkomst op het
gebied van de jacht en de vogelbescherming van l0 juni 1970, gewijzigd door het protocol van 29 juni 1977.
De richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, akte getroffen op grond van art. 235
van het Verdrag van 1957, bevat enerzijds maatregelen voor de bescherming van gebieden en anderzijds maatregelen
gericht op de soortenbescherming.
In het geheel van de op de soortenbescherming gerichte maatregelen bepaalt artikel 7.1 van deze richtlijn :
"De Lid-Staten zien erop toe dat bij de beoefening van de jacht, eventueel met inbegrip van de
valkenjacht, zoals deze voortvloeit uit de toepassing van de geldende nationale maatregelen, de principes van een
verstandig gebruik en een ecologisch evenwichtige regulering van de betrokken vogelsoorten in acht worden
genomen, en dat deze beoefening wat de populatie van deze soorten, in het bijzonder van de trekvogels betreft,
verenigbaar is met de uit artikel 2 voortvloeiende bepalingen. Zij zien er in het bijzonder op toe dat soorten waarop
de jachtwetgeving van toepassing is, niet worden bejaagd zolang de jonge vogels het nest nog niet hebben verlaten of
gedurende de verschillende fasen van de broedperiode. Ten aanzien van trekvogels zien zij er met name op toe dat
de soorten waarop de jachtwetgeving van toepassing is, niet worden bejaagd tijdens de broedperiode noch tijdens de
trek naar hun nestplaatsen. De Lid-Staten zenden de Commissie alle nuttige gegevens betreffende de praktische
toepassing van hun jachtwetgeving."
Ten einde nu de vogelsoorten die geconcentreerd voorkomen of die specifieke of gevoelige leefgebieden in het
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Vlaamse Gewest bezetten, beter te kunnen volgen en hun populaties beter te kunnen beschermen is het nodig te
kunnen beschikken over betrouwbare en bijgewerkte gegevens over de legale druk die door de jacht wordt
uitgeoefend op deze soorten.
Dit geldt in het bijzonder voor de 23 gebieden die, bij besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 (Belg.
Staatsblad van 29 oktober 1988) als speciale beschermingszones werden aangewezen conform artikel 4.l. van
voormelde richtlijn (= voge1richtlijngebieden).
In deze gebieden moeten de Lid-Staten van de E.G. de passende maatregelen nemen om te voorkomen dat de vogels
aldaar worden gestoord of hun woongebied verslechtert voor zover deze verstoring of verslechtering van wezenlijk
belang is voor het bereiken van de doelstellingen van artikel 4 van de richtlijn 79/409/EEG .
Samen met de maatregelen die tijdens de laatste twee jaren werden getroffen in het raam van de soortenbescherming,
vormt de nieuwe maatregel een concrete maatregel die kadert in de bescherming der 23 vogelrichtlijngebieden.
In het raam van artikel 3 van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht- en de vogelbescherming, zet de
nieuwe maatregel het beleid m.b.t. de jachtvelden voort dat via het K.B. van l0 juli 1972 werd begonnen door de
vaststelling van de minimale oppervlakte der jachtterreinen.
Thans volgt de inventarisatie van de terreinen, wat de administratie de mogelijkheid moet geven om, na verloop van
enkele jaren, een overzicht te krijgen van de bestaande jachtvelden.
Daardoor zal het mogelijk zijn om bepaalde betwistingen inzake wildschade beter te vermijden, het afschotplan van
reewild in te voeren en grotere wildbeheerseenheden te vormen wat zowel de bejaging als de soortenbescherming ten
goede zal komen.
De neergelegde documenten dienen voor consultatie ter plaatse ter beschikking te worden gehouden van iedere
belanghebbende, ongeacht de aard van zijn belang (jager, landbouwer, enz.).
Het tweede besluit van de Vlaamse Executieve van 10 mei 1989 heeft tot doel de vorm, de wijze van neerlegging
van de plannen van de jachtterreinen te regelen.
Daarbij wordt in de eerste plaats de juistheid en de vergelijkbaarheid van de plannen op praktische wijze nagestreefd.
Teneinde juiste en vergelijkbare plannen te bekomen, wordt de verplichting opgelegd de terreinen op eenzelfde
kaarttype (kaartblad op schaal l:l0.000 van het N.G.I. of een later door de bevoegde gemeenschapsminister te
bepalen kaarttype) met een rode, doorlopende li}n aan te duiden.
Op de kaart dient de houder van het jachtrecht die de kaart neerlegt, duidelijk te vermelden dat de kaart bestemd is
om te voldoen aan artikel 4 van de jachtwet van 1882. Uiteraard dient hij eveneens volledig zijn naam en adres te
vermelden.
Voorlopig moeten ingesloten terreinen die groter zijn dan l ha, en waarop het jachtrecht aan een andere persoon
toebehoort, worden aangeduid door een grafische aanduiding op kaart of door een omschrijving van de ligging van
het betrokken terrein ten opzichte van het eigen jachtgebied of door vermelding van de kadastrale nummers.
Praktisch gelden volgende regelingen :
- de neerlegging van de plannen moet jaarlijks gebeuren. Wanneer geen wijziging intreedt wat de jachthouder(s) of
de begrenzing van het jachtterrein betreft, volstaat het dit te melden bij de aanvang van het volgende jachtseizoen.
- de neerlegging van de plannen moet voor het begin van het jachtseizoen plaats vinden of, zo nadien een wijziging
intreedt, binnen de maand na de wijziging.
- zo voor eenzelfde jachtterrein meerdere houders van het jachtrecht bestaan, volstaat het dat een onder hen, normaal
deze met het grootste jachtrecht, het voorgeschreven plan neerlegt en dat de andere jachthouders, via een
voorgeschreven formulier dat aan het besluit gehecht is, verklaren dat zij medehouder houder zijn van het jachtrecht,
met duidelijke en onbetwistbare verwijzing naar het plan dat door de eerste jachthouder werd neergelegd bij de
aangeduide arrondissementscommissaris.
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Het plan van het jachtterrein of de verklaringen ter zake worden in drievoud bij de aangewezen
arrondissementscommissaris neergelegd. Geen andere documenten dienen daarbij te worden neergelegd.
Het eerste exemplaar, dat het authentieke document vormt, wordt door de arrondissementscommissaris bewaard.
De arrondissementscommissarissen zullen een melding van ontvangst met datum op de drie exemplaren van het plan
aanbrengen.
Deze datum vormt de enige datum die, bij betwisting, in aanmerking wordt genomen.
Om bij betwisting de juistheid van de neergelegde documenten te toetsen, kan de arrondissementscommissaris
beroep doen op :
- de veldpolitie
- de landbouwkundig ingenieur (houtvester) van het bestuur Landinrichting in wiens ambtsgebied het jachtterrein of
het grootste gedeelte daarvan ligt. Deze kan de nodige bijkomende informatie inwinnen.
De adressen van deze ambtenaren worden rechtstreeks aan de arrondissementscommissarissen medegedeeld.
Om de eenheid van administratie te bewaren worden de arrondissementscommissarissen verzocht hun zendingen via
de e.a. ingenieur - hoofd van dienst van het bestuur voor Landinrichting in elke provincie aan de betrokken
houtvester te richten.
Deze ambtenaar zal, via dezelfde weg, verslag uitbrengen aan de betrokken arrondissementscommissaris, wanneer
hij vaststelt dat eenzelfde grondstuk door meer dan een persoon of groep van personen als zijn of hun jachtterrein
wordt aangewezen.
De arrondissementscommissaris vraagt dan aan de betrokken jachthouders zich in regel te stellen binnen een termijn
van ten hoogste drie maanden door het neerleggen van nieuw plan, dat de jachtterreinen zonder overlapping van
exclusieve jachtrechten aanduidt, waarbij hij ook bijkomende informatie kan vragen.
Gebeurt dit niet, dan wordt het dossier overgezonden aan de procureur des Konings, die oordeelt of al dan niet tot de
vervolging moet worden overgegaan.
De arrondissementscommissaris brengt de betrokken landbouwkundig ingenieur van het bestuur Landinrichting op
de hoogte van de evolutie van de zaak.
Zo geen correct plan wordt neergelegd, zal deze ambtenaar proces-verbaal doen opstellen.
Ook wanneer een arrondissementscommissaris analoge vaststelling doet, zonder voorafgaande tussenkomst van de
landbouwkundig ingenieur of via een tussenkomst van de veldpolitie, zal de bevoegde ambtenaar van het bestuur
Landinrichting langs de vermelde hiërarchische weg op de hoogte worden gebracht. Deze laatste mag dan
proces-verbaal doen opstellen, eventueel samen met de veldpolitie.
Ik druk de hoop uit dat de hierboven geschetste procedure aanleiding zal zijn tot een vruchtbare samenwerking
tussen de betrokken diensten.
Brussel, l4 juni 1989.
De Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,
T. KELCHTERMANS
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23 mei 1990 - Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 23 mei 1990
betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen. (Belg. Stbl. van 1 juni 1990) 1 2

3

De Vlaamse regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij de
bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 12 en 16 januari 1989 ;
Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 14 ;
Gelet op het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen,
inzonderheid op de artikelen 2, 3, 4 en 5 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1977 betreffende de afgifte van jachtverloven en
jachtvergunningen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 april 1980 en de besluiten van de Vlaamse
regering van 5 maart 1985, 4 februari 1987 en 10 mei 1989 ;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3,
§ 1, zoals gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989 ;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid ;
Overwegende dat de praktische schikkingen voor de afgifte van de jachtverloven en de
jachtvergunningen in het Vlaamse Gewest vanaf het jachtseizoen 1990-1991 voor 1 juni 1990 moeten
worden getroffen, daar vanaf die datum de vroegere wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake
ophouden te bestaan ;
Op de voordracht van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting ;
Na beraadslaging,

BESLUIT :
Artikel 1.- § 1. Het jachtverlof bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de jachtwet van 28 februari 1882 en
de jachtvergunning bedoeld in artikel 3 van het decreet van 23 mei 1990 betreffende de afgifte van
jachtverloven en jachtvergunningen worden afgegeven door de commissaris van het arrondissement
waarin de woonplaats van de aanvrager gelegen is zo deze in het Vlaamse Gewest woont.
§ 2. Heeft de betrokkene zijn woonplaats in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dan wordt het verlof
of de vergunning afgegeven door de commissaris van het arrondissement Halle-Vilvoorde.
§ 3. Heeft de betrokkene zijn woonplaats niet in het Vlaamse Gewest en niet in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, dan wordt het verlof of de vergunning afgegeven door de commissaris van het
arrondissement gelegen in het Vlaamse Gewest.
Art. 2.- Overeenkomstig artikel 7 van het voornoemde decreet blijven de bepalingen van artikel 1,
leden 1 tot en met 3 en 5 en 6, artikel 2, tweede lid, artikel 3, derde lid, en de artikelen 4 tot en met 15
1

Erratum : Belg. Stbl. van 9 juni 1990
Het decreet van 23 mei 1990 werd door art. 44 van het jachtdecreet opgeheven. Krachtens art. 47 van het jachtdecreet blijft het
BVR van 23 mei 1990 geldig voor zover dit niet in strijd is met de bepalingen van het jachtdecreet en zolang dit niet door de
Vlaamse regering wordt opgeheven.
3
Gewijzigd bij BVR van 12 juli 1990 (BS 11 augustus 1990), BVR van 20 juli 1994 ( BS 19 november 1994) en BVR van 7
maart 2008 (BS 21 mei 2008)
2
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van het koninklijk besluit van 28 februari 1977 betreffende de afgifte van jachtverloven en
jachtvergunningen van toepassing op de overeenkomstig artikel 1 van dit besluit uitgereikte
jachtverloven en jachtvergunningen.

Art. 3.- [Onverminderd de bepalingen van artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 februari 1977,
worden de jachtverloven en jachtvergunningen afgegeven als de aanvrager het bewijs voorlegt van de
storting of de overschrijving van de door artikel 16 van het jachtdecreet van 24 juli 1991 vastgestelde
belasting op [een rekening van het Agentschap voor Natuur en Bos](BVR 7 maart 2008, art. 32, 1°) en
van de betaling van de eventuele provinciebelasting op de jachtverloven en de jachtvergunningen.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid legt de aanvrager die niet in België verblijft, een bewijs
van betaling over, afgegeven door [het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art. 32,
2°).
Als de arrondissementscommissaris de afgifte van een jachtverlof of jachtvergunning weigert kan de
aanvrager schriftelijk om terugbetaling van de betaalde belasting verzoeken als hij een attest van de
arrondissementscommissaris kan overleggen waaruit blijkt dat hem geen jachtverlof of jachtvergunning
werd uitgereikt voor het seizoen waarvoor de belasting werd betaald.] (B.V.R van 20 juli 1994, art.l)

Art. 4.- § 1. Voor het jachtseizoen 1990-1991 en 1991-1992 zullen de arrondissementscommissarissen
op de bestaande formulieren van de jachtverloven en de jachtvergunningen de vermelding aanbrengen :
"Vergund in het Vlaamse Gewest".
§ 2. Op de plaats die vroeger voorbehouden was voor het plakken van het bovengedeelte der fiscale
zegels en in het vak dat de vermelding "Provinciale taks" draagt, zal de arrondissementscommissaris
zijn zegel en handtekening aanbrengen ten bewijze van het feit dat hij nagegaan heeft dat de aanvrager
van het jachtverlof of de jachtvergunning de nodige bewijsstukken van de betaling van deze belasting
heeft voorgelegd.
De vermelding "Om geldig te zijn moet de verlofbrief bekleed zijn met plakzegels ten belope van het
bedrag der eisbare taks en moeten deze zegels onbruikbaar gemaakt zijn door de
arrondissementscommissaris” die voorkomt op de rugzijde der jachtverloven zal door de diensten van
de arrondissementscommissaris worden doorgehaald op alle formulieren.
§ 3. In de loop van de maand februari van het jachtseizoen waarvoor het jachtverlof of de
jachtvergunning afgegeven of opnieuw geldig gemaakt werd, zendt de arrondissementscommissaris aan
[het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art. 33):
- een verslag over de afgifte van de jachtverloven en jachtvergunningen samen met een statistisch
overzicht van het aantal afgegeven verloven (onderverdeeld per soort verlof) of vergunningen.
De stroken van de formulieren worden door de arrondissementscommissarissen gedurende vijf jaar
bewaard;
- de opgave van het aantal formulieren, per soort, dat hij meent nodig te hebben om zijn voorraad van
het volgende jachtseizoen aan te vullen.
Art. 5.- Onder de voorwaarden bepaald in artikel 2, § 2 van het voornoemde decreet 1 worden de
jachtverloven die op geldige wijze werden afgegeven in het Waalse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest gelijkgesteld met de overeenkomstig artikel 1 van dit besluit afgegeven jachtverloven,
voor zover de in een ander gewest afgegeven jachtverloven :
1

lees: artikel 14, § 2 van het jachtdecreet van 24 juli 1991
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- dezelfde jachtmogelijkheden bieden als de overeenkomstige verloven afgegeven in het Vlaamse
Gewest ;
- aan dezelfde voorwaarden van afgifte voldoen als de verloven afgegeven in het Vlaamse Gewest.

Art. 6.- § 1. De bepalingen van artikel 1, vierde lid, artikel 2, eerste lid en artikel 3, eerste en tweede lid
van het koninklijk besluit van 28 februari 1977 zijn niet meer van toepassing in het Vlaamse Gewest.
§ 2. De in artikel 8, § 1, derde lid van het koninklijk besluit van 28 februari 1977 bedoelde
provinciegouverneur is de gouverneur van de provincie waarin het jachtverlof werd afgegeven.
§ 3. In afwijking van hetgeen bepaald wordt in artikel 10, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van
28 februari 1977, worden de beslissingen waarbij een jachtverlof wordt ingetrokken door de
arrondissementscommissaris rechtstreeks bij een ter post aangetekende brief aan de betrokken titularis
medegedeeld.

Art. 7.- Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend
gemaakt.

Art. 8.- De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 mei 1990.
De Voorzitter van de Vlaamse regering,
G. GEENS
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuurbehoud en
Landinrichting,
T. KELCHTERMANS
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24 februari 1993 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vorm van het jachtverlof en de
jachtvergunning (Belg. Stbl. van 29 april 1993) 1
De Vlaamse regering,
Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid de artikelen 13 en 15;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3,
§ 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de huidige formulieren van het jachtverlof en de jachtvergunning niet langer voldoen;
Overwegende dat zo snel mogelijk een nieuw formulier voor het jachtverlof en de jachtvergunning moet
worden opgesteld omdat de uitwerking van zo’n formulier toch wel drie maand in beslag neemt en dat
de afgifte van de nieuwe jachtverloven en -vergunningen voor het jachtseizoen 1993-1994 al op 1 juni
1993 begint;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting;
Na beraadslaging,
B E S L U I T:
Artikel 1.- De vorm van het jachtverlof en het valideringsbiljet worden bepaald in de vorm van het
model opgenomen als bijlage 1 van dit besluit.
Om geldig te zijn moet het jachtverlof behoorlijk ingevuld worden, genummerd en ondertekend zijn; dit
jachtverlof is alleen geldig samen met een geldig valideringsbiljet

Art. 2.- De vorm van de jachtvergunning wordt bepaald in de vorm van het model opgenomen als
bijlage 2 van dit besluit.
Om geldig te zijn moet de jachtvergunning behoorlijk ingevuld worden, genummerd en ondertekend
zijn.

Art. 3.- Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.

Art. 4.- De Vlaamse minister bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse regering,
Luc VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting,
Norbert DE BATSELIER

1

Bilagen 1 en 2 zijn niet opgenomen; zie B.S. van 29 april 1993
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13 juli 1994 - Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van een afschotplan voor reewild 1
(Belg. Staatsbl. 19 november 1994)
De Vlaamse regering,
Gelet op de Benelux-Overeenkomst op gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te
Brussel op 10 juni 1970 en goedgekeurd bij de wet van 29 juli 1971, gewijzigd door het Protocol van 20
juni 1977. goedgekeurd bij de wet van 20 april 1982;
Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 5 en 26;
Gelet op de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie M (83) 16 van
20 december 1983 tot aanwijzing van de wildsoorten en de streken van de Beneluxlanden waar een
afschotplan zal gelden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1993 betreffende de jacht in het Vlaamse
Gewest voor de periode van 1 juli 1993 tot 30 juni 1998, inzonderheid op de artikelen 2 en 4;
Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Jachtraad, gegeven op 12 december 1990;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Huisvesting;
Na beraadslaging.
BESLUIT:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
Minister: het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de jacht in het Vlaamse Gewest.
[[Agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art. 101).
Afschotplan: een regeling waarin [per kalenderjaar] op basis van kwantitatieve of kwalitatieve criteria
over reewildstand en jachtterrein vastgelegd wordt hoeveel stuks reewild op een bepaald terrein door de
jager mogen of moeten worden afgeschoten. (BVR14 april 2000, art. 1)] ( BVR5 november 1996, art. 1)
Art. 2. Een afschotplan wordt vastgesteld per jachtterrein of per beheerseenheid zoals bedoeld in artikel
12 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991.
Als er verschillende houders van het jachtrecht zijn of als er een beheerseenheid samengesteld is, moet
het afschotplan toegewezen worden aan een gemachtigde die alle andere houders van het jachtrecht
vertegenwoordigt. Dat gebeurt via een schriftelijke overeenkomst waarvan het model door [het hoofd van
het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 102) wordt vastgesteld.
Art. 3. De Minister stelt voor de toepassing van het afschotplan een commissie samen, hierna de
“Commissie” te noemen.
Een ambtenaar aangesteld door de minister zit deze Commissie voor. Zij is samengesteld uit twee
ambtenaren van het [Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 103, 1°) en uit twee jagers bevoegd voor
reewild in het Vlaamse Gewest. Leden van de Commissie worden voor een termijn van drie jaar
1

Gewijzigd door:

- BVR van 5 november 1996 (B.S. 20 december 1996)
- BVR van 23 juni 1998 ( B.S. 30 juni 1998)
- BVR van 14 april 2000 ( B.S. 8 juli 2000)
- BVR van 7 maart 2008 (BS 21 mei 2008)
- BVR van 29 mei 2009 (BS 3 september 2009)
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aangesteld door de minister. […] (BVR van 7 maart 2008, art. 103, 2°; I: art. 417); BVR van 15 mei
2009, art. 8, BS 28 mei 2009)
Voor ieder lid wordt op dezelfde wijze een plaatsvervanger aangewezen.
De mandaten zijn persoonlijk.
Het [Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 103, 1°) is belast met het secretariaat van deze Commissie.
De mandaten zijn verlengbaar. Als er een vacature uitgeschreven wordt, voor het mandaat afgelopen is
voleindigt het nieuw benoemde lid het mandaat van zijn voorganger.

Art. 4. De Commissie kan advies geven over de criteria die kunnen worden gebruikt bij de toewijzing
van een afschotplan, zowel wat betreft de wildstand als de aard en de kenmerken van de jachtterreinen
waarvoor een afschotplan kan worden toegekend.
Zij geeft eveneens advies over beroep dat ingesteld wordt tegen de beslissing van de [daartoe
aangewezen ambtenaar van het Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 19) bevoegd voor de toewijzing of
de weigering van een afschotplan in de provincie.
De Commissie vergadert in Brussel; ze wordt bijeengeroepen door haar voorzitter. In uitzonderlijke
gevallen vergadert de Commissie in een andere gemeente van het Vlaamse Gewest.
De Commissie kan maar geldig vergaderen als de helft van de leden aanwezig is.
De adviezen van de Commissie worden uitgebracht bij gewone meerderheid van stemmen.
[Het hoofd van het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 104) stelt het huishoudelijk reglement van de
Commissie vast.

Art. 5. De houder van het jachtrecht of zijn gemachtigde dient een aanvraag tot toewijzing van het
afschotplan in vóór [15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking
heeft] . Die aanvraag wordt aangetekend verstuurd naar de [daartoe aangewezen ambtenaar van het
Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 20) die bevoegd is voor de provincie waarin het jachtterrein of het
grootste deel ervan gelegen is. De aanvraag gebeurt conform het model van bijlage 1.( BVR14 april
2000, art. 2)
Als het jachtterrein niet overeenkomt met het plan van het jachtterrein dat overeenkomstig artikel 7 van
het Jachtdecreet van 24 juli 1991 bij de arrondissementscommissaris door de houder van het jachtrecht
moet worden ingediend, moet bij de aanvraag een liggingsplan worden gevoegd van het jachtterrein
waarvoor een afschotplan wordt gevraagd.
De [daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 20) schrijft de
aanvrager volgens datum van ontvangst in een register in; daarbij mogen geen witte ruimten opengelaten
worden en mogen er geen woorden doorgehaald worden.
De aanvrager van het afschotplan dient aan de leden van de rijkswacht, de leden van de landelijke politie
en de ambtenaren van het [Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 105) te allen tijde vrije toegang te
verlenen tot het jachtterrein waarop de aanvraag betrekking heeft. Dit geldt zowel voor het verrichten van
voorbereidend onderzoek als voor elke vorm van toezicht met betrekking tot de naleving van de
voorwaarden, gesteld bij de toewijzing van het plan.
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Als de vrije toegang van genoemde overheidspersonen wordt geweigerd dan kan geen afschotplan
worden toegekend en moet het toegekende afschotplan ambtshalve ingetrokken vanaf de datum van de
weigering van de vrije toegang. De weigering wordt vastgesteld, door middel van een proces-verbaal.

Art. 6. De [daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 21) beslist over
de toewijzing of de weigering van het afschotplan, op basis van de volgende criteria:
− de reewildstand, het afschot tijdens de voorgaande jaren, de oppervlakte en de aard van het
jachtterrein;
− het afschot in de streek rekening houdend met de adviezen van de Commissie bedoeld in artikel 3;
− de aanvragen;
− eventueel de uitslag van een onderzoek naar de reewildstand en mogelijke reewildschade.

Art. 7. Het afschotplan bepaalt het maximum en eventueel het minimum aantal te schieten reeën; zo
nodig onderverdeeld volgens het geslacht, de leeftijd of andere kenmerken.
[Maximaal een vierde van het toegestane aantal te schieten jongen mag als jaarlingbok worden
geschoten.] ( BVR14 april 2000, art. 3)

[ Art. 8. De [daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 22) deelt
zijn beslissing vóór 1 december van elk jaar mee per aangetekende brief volgens het model van bijlage
2 bij dit besluit]. ( BVR14 april 2000, art. 4)
Art. 9. Tegen de beslissing van de [daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap] (BVR 29 mei
2009, art. 23) kan hoger beroep worden aangetekend bij [het hoofd van het Agentschap] (BVR 7 maart
2008, art. 106). Dit beroep wordt in een aangetekende brief [aan [het hoofd van het Agentschap] (BVR
7 maart 2008, art. 106) gericht, binnen [veertien] (BVR14 april 2000, art. 5) dagen volgend op de dag
waarop de beslissing van de [daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap] (BVR 29 mei 2009,
art. 23) bij aangetekende brief is verzonden]. ( BVR 5 november 1996, art. 3 §1)
Het beroep schort de uitvoering op van een vroeger toegewezen afschotplan totdat over het beroep beslist
is.
[ Binnen twee maanden volgend op de dag van de verzending van de aangetekende brief waarbij beroep
wordt ingesteld,] beslist [het hoofd van het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 106) over het gevolg
dat aan dit beroep wordt gegeven. Hij hoort over het beroep de commissie. Deze beslissing is definitief.
Hij geeft de beroeper kennis van zijn beslissing in een aangetekende brief. ( BVR 5 november 1996, art.
3 §2)
Als [het hoofd van het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 106) niet binnen de gestelde termijn beslist,
beschouwt men het beroep als ingewilligd.
[Art. 9bis. Elke geschoten ree moet onmiddellijk worden gemerkt met een label, dat boven het
hielgewricht van de achterpoot wordt bevestigd.
Het label mag niet worden verwijderd zolang het ree zich in onversneden toestand bevindt.
Het label mag niet kunnen worden verwijderd zonder het te beschadigen.
De labels worden samen met het goedgekeurde afschotplan door het [Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art.
107) afgeleverd.
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Niet-gebruikte labels moeten uiterlijk 15 oktober worden ingeleverd bij de [daartoe aangewezen ambtenaar
van het Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 24).] (BVR14 april 2000, art. 6)
Art. 10. §1. Voor de controle van en het onderzoek naar het reewildafschot wordt het geschoten reewild
in de loop van de dag van het afschot aangeboden of gedurende vierentwintig uur ter beschikking
gehouden van de aangestelden van het [Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 108) bevoegd voor het
ambtsgebied waarin het jachtterrein gelegen is. In het laatste geval worden zij daarvan telefonisch of
schriftelijk op de hoogte gebracht door de houder van het jachtrecht of zijn gemachtigde.
§ 2. Daarnaast vult de houder van het jachtrecht of de door hem overeenkomstig artikel 2 van dit besluit
aangewezen gemachtigde, ten behoeve van de commissie een meldingsformulier in conform het model
van bijlage 3 bij dit besluit.
[Het meldingsformulier wordt in tweevoud ingevuld. Het eerste exemplaar wordt naar de bevoegde
[daartoe aangewezen ambtenaar van het Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 20) gestuurd en een tweede
exemplaar blijft in het bezit van de jachtrechthouder.] (BVR14 april 2000, art. 7,1°)
§ 3. [...] ( BVR14 april 2000, art. 7, 2°)
[Art. 10bis. Het hoofd van het Agentschap kan de bijlagen 1, 2 en 3 bij hetzelfde besluit, het laatst
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000, vaststellen, vervangen of wijzigen.]
(BVR 7 maart 2008, art. 109)
Art. 11. Artikel 2, §1, het derde, vierde, vijfde en zesde lid van artikel 4 evenals bijlage 2 van het besluit
van de Vlaamse regering van 16 juni 1993 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode
van I juli 1993 tot 30 juni 1998 worden opgeheven.

Art. 12. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1995.

Art. 13. De Vlaamse minister bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 1994.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting,
N. DE BATSELIER
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Bijlage 1

AANVRAAG TOT TOEWIJZING VAN EEN AFSCHOTPLAN VOOR REEWILD VOOR HET
JAAR ….
_________________
Vak voorbehouden aan de administratie
Nummer register: ……………………..

I Aanvrager:
Naam:....................................................................................................................................
Adres:....................................................................................................................................
Handelend 1 :
 als jachtrechthouder
 als afgevaardigde van:
2
 de jachtrechthouder
3
 de wildbeheereenheid
II Jachtterrein
Gemeente en plaatsnaam

Totale oppervlakte (ha)

Beboste oppervlakte (ha)

..................................................
..................................................

..................................................
..................................................

..................................................
..................................................

III Jachtplan
Het jachtplan ( kaartnr.) ……………… werd ingediend
(datum)……………. en is sindsdien niet gewijzigd.

bij de arrondissementscommissaris

IV Gegevens over het aangevraagde afschotplan
a) Reewildstand op 15 september .... (schatting door de aanvrager)
Totaal aantal stuks ..........
waaronder
.................. geiten
.................. bokken
.................. jongen
b) Aangevraagd afschotplan

1

Aankruisen wat van toepassing is.
Voeg de machtiging tot het indienen van deze aanvraag bij dit document.
3
Voeg de overeenkomst tot het indienen van deze aanvraag bij dit document.
2
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Totaal aantal stuks ..........
waaronder
.................. geiten
.................. bokken
.................. jongen
c) Aantal stuks geschoten tijdens de drie voorgaande jaren:
Jaar
Geiten
Bokken
Jongen
Totaal
IV Verklaring:
Ondergetekende, aanvrager van het afschotplan, verklaart dat elke overheidspersoon, vermeld in artikel 24
van de jachtwet van 28 februari 1882, te allen tijde het jachtterrein waarvoor deze aanvraag wordt ingediend
mag betreden met de bedoeling het afschotplan voor te bereiden en er toezicht op uit te oefenen.
Hij verklaart naar eer en geweten dat de bovenstaande gegevens juist werden verstrekt.
In ..................................................., op .................................................... ....
De aanvrager,

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse regering,
Patrick DEWAEL
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
Vera DUA
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Bijlage 2
( bij toewijzing)
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
Afdeling Bos en Groen (adres)
Provincie : ...........................................
Nr. van het register : .........................

TOEWIJZING VAN EEN AFSCHOTPLAN
(toepassing van het besluit van de Vlaamse regering
tot invoering van een afschotplan voor reewild)

De woudmeester in ................................................
Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 5;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild,
inzonderheid op artikel 2;
Gelet op de aanvraag van een afschotplan van .....................................................................
in .....................................................................
BESLUIT:
Enig artikel. Aan ....................................................................................................(naam)
..................................................................................................................................(adres)
wordt een vergunning verleend op het jachtterrein dat, of op de jachtterreinen die in zijn of haar aanvraag van
een afschotplan , nr. ..................., werd(en) vermeld
-waarvan hij of zij houder van het jachtrecht is;
-waarvan ........................................................... de regelmatige vertegenwoordiger van de houder van het
jachtrecht is;
de volgende stukken reewild te schieten :
type

aantal

bokken
geiten
jongen van beide geslachten

51

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

[ Maximaal een vierde van het toegestane aantal te schieten jongen mag als jaarlingbok worden geschoten; dit
aantal komt bovenop het toegestane aantal te schieten bokken.] (BVR14 april 2000, art. 9, 1°)
Bij deze beslissing wordt een aantal genummerde meldingsformulieren zoals bedoeld in art. 10,§ 2 van het
besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild gevoegd,
waarvan het aantal overeenstemt met het totale aantal stuks reewild waarvoor afschot wordt toegestaan.
Elk stuk reewild dat in het kader van deze vergunning wordt geschoten wordt door de houder van het
jachtrecht 24 uur ter beschikking gehouden van de aangestelden van het bosbeheer van het gebied, of aan deze
aangestelden aangeboden in de loop van de dag van afschot:
........................................................................................................................... (adres en/of telefoonnummer van
de aangestelden).
Deze beslissing is gemotiveerd door :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
[Binnen veertien dagen na verzending van deze beslissing kan tegen deze beslissing, bij aangetekend
schrijven, hoger beroep worden ingesteld bij de Vlaamse minister, bevoegd voor de jacht, p/a AMINAL,
afdeling Bos en Groen, Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 BRUSSEL.] ( BVR14 april 2000, art. 9,2°)
De toekenning van dit afschotplan ontslaat de aanvrager niet van het nemen van alle maatregelen die nodig
zijn om reewildschade te voorkomen, noch van zijn aansprakelijkheid voor die schade.
.........................................., ............................................................ 19..
De woudmeester,
( Handtekening)
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( bij weigering)
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
Afdeling Bos en Groen (adres)
Provincie : ...........................................
Nr. van het register : .........................

WEIGERING VAN EEN AFSCHOTPLAN
(toepassing van het besluit van de Vlaamse regering
tot invoering van een afschotplan voor reewild)

De woudmeester in ................................................
Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 5;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild,
inzonderheid op artikel 2;
Gelet op de aanvraag van een afschotplan van .....................................................................
te .....................................................................
BESLUIT:
Enig artikel.- Aan het door ....................................................................... (naam)
....................................................................................................................... (adres)
op .................................................. ingediende afschotplan voor reewild kan, na onderzoek, geen gunstig
gevolg worden gegeven.
Deze beslissing is gemotiveerd door: .........................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
[Binnen veertien dagen na verzending van deze beslissing kan tegen deze beslissing, bij aangetekend
schrijven, hoger beroep worden ingesteld bij de Vlaamse minister, bevoegd voor de jacht, p/a AMINAL,
afdeling Bos en Groen, Koning Albert II-laan 20, bus 8 te 1000 BRUSSEL.] ( BVR14 april 2000, art. 9,2°)
......................................................., ......................................... 19..
De woudmeester,
( Handtekening)
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 november 1996 tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse regering,
Luc VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Theo KELCHTERMANS
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Bijlage 3
MELDINGSFORMULIER 1
Luik 1: verplicht te vermelden gegevens:
Nummer van het afschotplan:
Ree geschoten in ( gemeente, plaatsnaam):
…………………………………………….
Labelnummer:

…………….

Geschoten door (voornaam, naam, adres):

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
0 jachtrechthouder
0 medejachtrechthouder
0 genodigde

Hoedanigheid:

Geschoten op( dag/maand/jaar): ………………
Type:

Gewei:
Ontweid gewicht ( leeg met kop):

0 Bok
0 Bokkits
0 Jaarlingbok

0 Geit
0 Geitkits
0 Smalree

0 bastgewei
0 gedeeltelijk geveegd
………. kg

0 volledig geveegd
0 niet van toepassing

……mm ( links)

…… mm ( rechts)

Luik 2: Facultatief te vermelden gegevens:
Geschatte leeftijd( tenminste één onderkaak bewaren):
Onderkaaklengte:
Aantal keelvlekken:
Beharing:

0 winterhaar
0 zomerhaar
0 ruiperiode( ….% winterhaar)
… stuks mannelijk
… stuks vrouwelijk
0 schaars
0 middelmatig
0 keelhorzels

Embryo’s: …. stuks, waarvan:
Niervetindex:
Algemene Gezondheidstoestand:

0 Andere:

Gewei:

0 nier onder vetlaag

stangenlengte:

… cm links

0 longinfectie
0 leverinfectie
0 huidparasieten
… cm rechts

aantal enden:
kleur:

… links
0 licht

… rechts
0 middenbruin

0 donkerbruin

pareling:

0 - 20%

0 20-40%

0

+40%

Speciale Vermeldingen:

1
Vul dit formulier in twee exemplaren in. Eén exemplaar moet naar de woudmeester worden gestuurd; één exemplaar blijft in het bezit
van de jachtrechthouder.
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse regering,
Patrick DEWAEL
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,
Vera DUA
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18 januari 1995 - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de organisatie van het jachtexamen
(Belg. Stsbl. 18 maart 1995) 1
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 13;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, gegeven op 19 juli 1994;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1.- §1. Het jachtexamen bedoeld in artikel 4, 2 van het koninklijk besluit van 28 februari 1977
betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen wordt geregeld overeenkomstig de
bepalingen van dit besluit.
§2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de jacht;
2° [het Agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art. 127).
3° waarnemer: de persoon die door het Agentschap (BVR 7 maart 2008, art. 128) is aangewezen om het
praktische gedeelte van het jachtexamen af te nemen.
4° voorzitter: de voorzitter van de examencommissie.
Art. 2.- §1. Het jachtexamen omvat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte.
§2. [Het theoretische gedeelte omvat een ondervraging over volgende vakken:
vak I : kennis van de regelgeving met betrekking tot de jacht en het natuurbehoud, vijftien vragen;
vak II : kennis van het wild, de wilde dieren en de jachthonden, dertig vragen;
vak III : kennis en behandeling van jachtwapens en hun munitie, vijftien vragen.] (BVR 26 november
1999, art. 1)
§3. Het theoretische gedeelte bestaat uit een algemene schriftelijke proef voor elk der vakken van het
examenprogramma afzonderlijk en uit een bijzondere schriftelijke proef over vak II.
De bijzondere schriftelijke proef over vak II vindt dezelfde dag plaats als de algemene schriftelijke
proef. Deze proef wordt afgenomen volgens de aanwijzingen van het [Agentschap](BVR 7 maart 2008,
art. 128). aan de hand van foto's, diapositieven, tekeningen, opgezette dieren en ander aanschouwelijk
materiaal aanvaard door de examencommissie.
Het programma van het theoretische gedeelte wordt per vak beschreven in de bijlage 1 bij dit besluit.
1

-

gewijzigd door:
BVR van 26 november 1999 ( B.S. 15 januari 2000)
BVR van 14 september 2001( B.S. 24 oktober 2001)
BVR van 30 januari 2004 (B.S. 24 februari 2004)
BVR van 7 maart 2008 (BS 21 mei 2008)
BVR van 4 juli 2008 (BS 29 augustus 2008)
BVR van 29 mei 2009 (BS 3 september 2009)
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§4. Het praktische gedeelte omvat de volgende onderdelen:
1° veilige omgang met vuurwapens;
2° schietvaardigheidsproef met het geweer;
3° schietvaardigheidsproef met de buks.
Het programma van het praktische gedeelte wordt beschreven in de bijlage 2 bij dit besluit.
Het [Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art.128) bepaalt jaarlijks de concrete proeven waaruit elk
onderdeel bestaat.
Art. 3. - Aan de kandidaten wordt een inschrijvingsgeld gevraagd:
a) [35 euro] voor de kandidaten die zich inschrijven voor het theoretische gedeelte;
b) [160 euro] voor de kandidaten die zich inschrijven voor het praktische gedeelte (BVR30
januari 2004, art. 1, 1°).
[c) 100 euro voor de kandidaten die, krachtens artikel 9, §3, zijn vrijgesteld van het onderdeel
veilige omgang met vuurwapens van het praktische gedeelte;
d) 40 euro voor de kandidaten die, krachtens artikel 9, §3, zijn vrijgesteld van de onderdelen
veilige omgang met vuurwapens en schietvaardigheid met het hagelgeweer van het praktische
gedeelte;
e) 40 euro voor de kandidaten die, krachtens artikel 9, §3, zijn vrijgesteld van de onderdelen
veilige omgang met vuurwapens en schietvaardigheid met de buks van het praktische gedeelte.]
(BVR 4 juli 2008, art. 9; I.: 1 februari 2009 (M.B. van 7 januari 2009)

[De kandidaten mogen aan het theoretische en het praktische gedeelte maar deelnemen als ze het bewijs
kunnen voorleggen van de storting of overschrijving van het inschrijvingsgeld. Het [Agentschap] (BVR
7 maart 2008, art. 129) bepaalt de nadere regels voor de betaling van het inschrijvingsgeld.] (BVR30
januari 2004, art. 1, 2°)
[…] (BVR 30 januari 2004, art. 1, 3°)
De opbrengsten van het inschrijvingsgeld worden rechtstreeks en integraal toegewezen aan de
gewestdienst met afzonderlijk beheer Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur.
Het door de kandidaat betaalde inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald, zelfs wanneer de kandidaat,
om welke reden ook, niet aan het examen kan deelnemen.
Art. 4.- §1. Om aan het jachtexamen te mogen deelnemen, moet men ten minste zeventien jaar oud zijn
op de datum van het examen.
§2. [...] (BVR 26 november 1999, art. 2,1°)
§3. [ Om te kunnen deelnemen aan het praktische gedeelte moet men in het bezit zijn van een geldig
getuigschrift van het theoretische gedeelte.] (BVR 26 november 1999, art. 2, 2°)
[Art. 5. De kandidaat moet in staat zijn kennis te nemen van de gestelde vragen met eigen middelen
zonder de hulp van de persoon die hem eventueel vergezelt.
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De volgende personen kunnen het examen mondeling afleggen:
1° analfabeten. Als bewijs van analfabetisme moet de betrokkene een attest van het gemeentebestuur
van zijn woonplaats overleggen aan het [Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 25);
2° personen met een handicap. Als bewijs van de handicap moet de betrokkene een medisch attest
voorleggen waaruit zijn handicap blijkt.
Het attest moet samen met het formulier, vermeld in artikel 7, ingediend worden.
De fysieke toestand van de kandidaten moet toelaten om op een zelfstandige basis alle onderdelen van
het examen af te leggen.] (BVR 4 juli 2008, art. 10)
Art. 6.- Het jachtexamen wordt aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad en,
bovendien, op elke andere wijze die het [Agentschap](BVR 7 maart 2008, art. 128) dienstig acht.
De berichten vermelden de plaats, datum en het uur van het examen.
Het jachtexamen wordt één keer per jaar georganiseerd; het theoretische gedeelte in de loop van het
eerste semester van het jaar en het praktische gedeelte in de loop van het eerste of tweede semester van
hetzelfde jaar.
Art. 7.- [Het [Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 130) bepaalt de formulieren die de kandidaten
moeten gebruiken om zich geldig in te schrijven voor het theoretische en het praktische gedeelte van het
jachtexamen. De volledig ingevulde en ondertekende formulieren moeten individueel aangetekend
aankomen uiterlijk op de datum die vastgesteld is door het [Agentschap](BVR 7 maart 2008, art. 130).
Uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen worden de regelmatig ingeschreven kandidaten
opgeroepen met een gewone brief waarin de datum, de plaats en het uur van het examen worden
vermeld. Alleen kandidaten die een dergelijke oproepingsbrief en hun identiteitskaart bij zich hebben,
mogen aan het examen deelnemen.] (BVR30 januari 2004, art. 2)
Art. 8.- Op de dag van het theoretische gedeelte worden de verzegelde omslagen met de vragen ten
overstaan van de kandidaten geopend en worden de vragen rondgedeeld.
Vanaf dat ogenblik beschikken de kandidaten over twee uur om de vragen te beantwoorden.
Elke poging tot bedrog wordt voorgelegd aan de examencommissie die, na de betrokkene te hebben
gehoord, tot uitsluiting van de kandidaat en de ongeldigverklaring van zijn examen kan beslissen.
Art. 9.- §1. Om te slagen voor het theoretische gedeelte moet de kandidaat voor elk vak ten minste de
helft der punten behalen en 60 percent in het totaal.
[...] (BVR 26 november 1999, art. 3)
Voor het bepalen van de uitslag van vak II worden de punten behaald voor de algemene schriftelijke
proef over dit vak samengeteld met de punten behaald voor de bijzondere schriftelijke proef over dit
vak.
§2. [Om te slagen voor het praktische gedeelte moet de kandidaat minstens 60 percent behalen in het
onderdeel veilige omgang met vuurwapens en minstens 50 percent in de overige onderdelen;
Een kandidaat wordt pas toegelaten tot de schietvaardigheidsproeven als hij vooraf geslaagd is voor het
onderdeel veilige omgang met vuurwapens of als hij voor datzelfde onderdeel een geldig deelbewijs kan
voorleggen.] (BVR 4 juli 2008, art. 11; I.: 1 februari 2009 (MB 7 januari 2009))
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Het slagen voor een bepaald onderdeel wordt beoordeeld door een door de voorzitter aangewezen lid
van de examencommissie, of zijn plaatsvervanger, op eensluidend advies van de waarnemers. Dit advies
is niet bindend. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
Bij ontstentenis van een eensluidend advies wordt de kandidaat onder voorbehoud toegelaten tot het
volgend onderdeel en beslist de examencommissie hierover achteraf.
Bij afwezigheid van het lid of zijn plaatsvervanger wordt de kandidaat, ongeacht het advies, onder
voorbehoud toegelaten tot het volgende onderdeel en beslist de examencommissie achteraf.
[ § 3. Als een kandidaat niet geslaagd is voor het praktische gedeelte, maar wel geslaagd is voor één of
twee onderdelen ervan, wordt hij bij zijn deelname aan een volgend examen vrijgesteld van die
onderdelen. De kandidaat betaalt dan het inschrijvingsgeld, vermeld in artikel 3, eerste lid, c), d) of e).
Die vrijstelling is maximaal drie jaar geldig.] (BVR 4 juli 2008, art. 12, I.: 1 februari 2009 (MB 7
januari 2009))
Art. 10. [ Er wordt een examencommissie ingesteld , die is samengesteld uit zeven leden:
l° twee ambtenaren van het [Agentschap](BVR 7 maart 2008, art. 131, 1°), aangewezen door de
minister, waarvan één fungeert als voorzitter;
[2° een vertegenwoordiger van de jagers, aangesteld door de minister;] (BVR van 7 maart 2008, art.
131, 2°; I: art. 417; BVR van 15 mei 2009, art. 8, BS 28 mei 2009)
3° vier deskundigen, aangesteld door de minister, waarvan
een deskundige bevoegd voor
jachtwetgeving, een deskundige bevoegd voor wildbiologie, een deskundige bevoegd voor jachtwapens
en een deskundige bevoegd voor de veilige omgang en de schietvaardigheid met jachtwapens.] (BVR 26
november 1999, art. 4)
Voor elk lid wordt door de minister een plaatsvervanger aangesteld. Dat gebeurt volgens dezelfde
procedure als bij de gewone leden.
De leden van de examencommissie worden niet vergoed.
De leden van de examencommissie die niet tot de diensten van de Vlaamse Gemeenschap behoren,
hebben echter recht op de vergoeding van reis- en verblijfkosten voorgeschreven door de algemene
reglementering ter zake. Deze personen worden gelijkgesteld met de ambtenaren van de Vlaamse
Gemeenschap, bekleed met een graad van de rangen 10 tot 14.
De minister wijst voor de examencommissie één of meer niet-stemgerechtigde secretarissen aan die
belast worden met alle geschriften van de examencommissie, onder meer met het opstellen van de
notulen van de vergadering.
De duur van het mandaat van de bovengenoemde leden en secretarissen is drie jaar. Het mandaat is
verlengbaar.
Art. 11.- §1. De examencommissie:
1° stelt de resultaten van de kandidaten voor het theoretische gedeelte vast;
2° stelt de resultaten van de kandidaten vast die onder voorbehoud tot bepaalde onderdelen van het
praktische gedeelte werden toegelaten overeenkomstig de procedure omschreven in art. 9, §2, vierde en
vijfde lid.
3° bekrachtigt de beslissingen van het lid van de commissie genomen overeenkomstig de procedure
omschreven in art. 9, §2, derde lid.
§2. De examencommissie vergadert geldig als de meerderheid van de leden of hun plaatsvervangers,
aanwezig is.
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De commissie beslist bij gewone meerderheid. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter
beslissend.
De verschillende verrichtingen waartoe het jachtexamen zelf aanleiding geeft binnen de commissie,
worden afgehandeld overeenkomstig het huishoudelijk reglement gevoegd als bijlage 5 bij dit besluit.
[Het hoofd van het Agentschap kan de bijlage, vermeld in het derde lid, vaststellen, vervangen of
wijzigen] (BVR 7 maart 2008, art. 132)
§3. Eventuele geschillen omtrent het verloop van het jachtexamen moeten uiterlijk één week na het
examen bij aangetekende brief worden ingediend bij de voorzitter van de examencommissie. Het
postmerk bepaalt de verzendingsdatum.
[ §4. De examencommissie kan voor het theoretische gedeelte en voor het praktische gedeelte een
examenreglement vaststellen.] (BVR 26 november 1999, art. 5)
Art. 12.- Na de verbetering van het examen en na beraadslaging van de commissie worden de
kandidaten op de hoogte gebracht van het feit of ze geslaagd zijn.
[ Het [Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 133) deelt aan de kandidaten het cijfer mee dat zij in totaal
en per vak of onderdeel behaald hebben.] (BVR 26 november 1999, art. 6, 1°)
[De kandidaat die niet geslaagd is voor het examen kan gemotiveerd beroep aantekenen tegen de
beslissing van de examencommissie. Dit beroep wordt in een aangetekende brief aan het hoofd van het
[Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 133) gericht binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de
beslissing van de examencommissie bij aangetekend schrijven is verzonden.] (BVR 26 november 1999,
art. 6, 2°)
De geslaagde kandidaten ontvangen een getuigschrift voor elk gedeelte waarvoor zij zijn geslaagd.
Deze getuigschriften worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie
en vermelden dat de kandidaat geslaagd is voor het theoretische gedeelte respectievelijk het praktische
gedeelte van het jachtexamen, met vermelding van het jaar van het examengedeelte waarvoor de
kandidaat is geslaagd.
Art. 13. Het besluit van de Vlaamse regering van 29 mei 1991 tot inrichting van het jachtexamen wordt
opgeheven.
Art. 14. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1995.
Art. 15. De Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse regering,
Luc VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting,
Norbert DE BATSELIER
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[ Bijlage I. Overzicht van de examenstof voor het theoretische gedeelte van het jachtexamen

Vak I: Kennis van de regelgeving over de jacht en het natuurbehoud:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°

houder van het jachtrecht;
overdracht van het jachtrecht;
wildsoorten;
voorwaarden waaraan moet worden voldaan om op regelmatige wijze te jagen;
oppervlakte van jachtterreinen; regels;
opening en sluiting van de jacht op de verschillende wildsoorten;
geoorloofde jachtmiddelen en jachtwijzen;
jachtverlof; uitreikingsvoorwaarden;
jachtvergunning; uitreikingsvoorwaarden;
jachtwachters: aanstelling; opdracht;
jacht ’s nachts;
bestrijding van zekere wildsoorten: wilde konijnen, houtduiven, wilde eenden, andere
wildsoorten;
vergoeding van wildschade;
[vervoer van en handel in wild en wildhygiëne;] (BVR 4 juli 2008, art. 13, 1°)
wildbeheereenheden;
beschermde vogels;
regelgeving over natuurbehoud met betrekking tot de uitoefening van de jacht;
[de wapenwetgeving in relatie tot de jacht.] (BVR 4 juli 2008, art. 13, 2°)

Vak II: Kennis van het wild, de wilde dieren en de jachthonden:
1° uitwendige kenmerken, levenswijze, voedsel, kenmerken van de biotoop, beheer van de biotoop,
ziekten, vijanden van de volgende dieren: edelhert, ree, damhert, moeflon, wild zwijn, haas, fazant,
korhoen, patrijs, wilde eend, zomertaling, wintertaling, smient, pijlstaart, krakeend, slobeend, kuifeend,
tafeleend, toppereend, grauwe gans, Canadese gans, kolgans, rietgans, kleine rietgans, meerkoet,
waterhoen, houtduif, wild konijn, vos, verwilderde kat, bunzing, hermelijn, wezel, boommarter,
steenmarter, das;
2° schade aangericht door de volgende dieren en middelen om die schade te voorkomen: edelhert, ree,
damhert, wild zwijn, moeflon, haas, fazant, patrijs, wilde eend, grauwe gans, kolgans, rietgans, kleine
rietgans, Canadese gans, meerkoet, waterhoen, houtduif, wild konijn, vos, verwilderde kat, bunzing,
hermelijn, wezel, boommarter, steenmarter, das, ekster, zwarte kraai, roek, kauw, holenduif, verwilderde
duif, brandgans, nijlgans, dwerggans;
3° de volgende dieren herkennen die in België regelmatig in het wild voorkomen:
bergeend, kokmeeuw, zilvermeeuw, dwerggans, brandgans, nijlgans, knobbelzwaan, wilde zwaan,
kleine zwaan, fuut, dodaars, roerdomp, blauwe reiger, ooievaar, aalscholver, tureluur, groenpootruiter,
witgatje, oeverloper, kemphaan, bosruiter, grutto, wulp, regenwulp, kievit, goudplevier, zilverplevier,
scholekster, houtsnip, watersnip, bokje, kluut, holenduif, zomertortel, Turkse tortel, verwilderde duif,
wilde kat, bonte kraai, muskusrat, roek, kauw, zwarte kraai, ekster, gaai, raaf, dagroofvogels, uilen;
4° de rol van de jacht in de levensgemeenschappen in veld en bos;
5° kennis van de rassen en het gebruik van jachthonden.

Vak III: Kennis en behandeling van jachtwapens en hun munitie:
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1° kenmerken en mogelijkheden van de volgende wapens en munitie: hagelgeweren, hagelpatronen,
buksen, kogelpatronen, gecombineerde geweren;
2° voorzorgen bij het vervoeren, dragen en gebruiken van vuurwapens voor de jacht.] ( BVR30 januari
2004, art. 5)
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Bijlage 2
Examenprogramma van het praktische gedeelte van het jachtexamen
1. Veilige omgang met vuurwapens:
Dit onderdeel omvat:
- het demonteren en monteren van een geweer;
- het grendelen en ontgrendelen van een buks;
- het laden en ontladen van een geweer en van een buks;
- het dragen van een vuurwapen (buks en geweer) tijdens de jacht;
- het nemen van een hindernis met een vuurwapen tijdens de jacht;
- het schatten van afstanden op open terrein en in het bos;
[- het schieten met een vuurwapen tijdens de jacht.] ( BVR 26 november 1999, art. 7)
Vereist minimum: [60] percent. (BVR 4 juli 2008, art. 14; I.: 1 februari 2009 (MB 7 januari 2009))
2. Schietvaardigheid met het geweer:
Tien schoten op een bewegend doel. Vereist minimum: [vijf] treffers. ( BVR30 januari 2004, art. 6, 2°)
3. Schietvaardigheid met de buks:
Tien patronen af te vuren, met of zonder steun, op een vaste schietschijf. Vereist minimum: [vijf]
treffers binnen een cirkel van 10 cm. ( BVR30 januari 2004, art. 6, 2°)
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Bijlage 3: Opgeheven ( BVR30 januari 2004, art. 7)
Bijlage 4: Opgeheven ( BVR30 januari 2004, art. 7)
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Bijlage 5
Huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het jachtexamen
Artikel 1.- De verschillende taken i.v.m. het jachtexamen worden door de voorzitter van de commissie
verdeeld onder de leden.
Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de tweede ambtenaar van het [Agentschap] (BVR 29 mei
2009, art. 26).
Art 2.- M.b.t. het theoretische gedeelte worden, indien het [Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 26) een
vragenlijst heeft opgesteld, door de voorzitter van de examencommissie of zijn afgevaardigde, twintig
vragen per vak getrokken via loting.
Deze afgevaardigde is, net als de voorzitter, een ambtenaar van het [Agentschap] (BVR 29 mei 2009,
art. 26). Indien er geen vragenlijst bestaat, stelt de jury vragen op, evenals een schematisch antwoord.
Alleen het [Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 26) kan tot een herziening van de vragenlijst besluiten.
De getrokken vragen, de afgedrukte exemplaren en het gekozen aanschouwelijk materiaal worden door
of namens het [Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 26) onder verzegelde omslag geplaatst en op een
veilige plaats weggeborgen onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter.
De leden van de examencommissie mogen aan niemand de inhoud of het nummer mededelen van de
vragen die zullen worden gesteld.
Art. 3.- De voorzitter van de examencommissie is belast met de handhaving van orde en tucht tijdens
het examen.
Art. 4.- § 1. De examencommissie vergadert uiterlijk twintig dagen:
- na de datum van het theoretische gedeelte;
- na afloop van het praktische gedeelte.
§ 2. De commissie kan eenparig de deliberatievoorwaarden vaststellen. Bij betwisting oordeelt de
voorzitter en beslist hij ter vergadering over de te volgen voorwaarden.
§ 3. Eén of meerdere leden van het [Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art. 26) die geen deel uitmaken
van de commissie mogen, zonder stemgerechtigd te zijn, deelnemen aan de werkzaamheden van de
commissie, o.m. op het terrein, ten einde het verloop ervan te vergemakkelijken.
Art. 5.- De lijsten met de definitieve resultaten van het theoretische gedeelte en het praktische gedeelte
worden door alle leden van de examencommissie ondertekend.
Art. 6.- Van de in artikel 4, § 1, bedoelde vergadering worden notulen opgesteld die getekend worden
door de secretaris en de voorzitter en gedeponeerd worden bij het [Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art.
26).
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10 april 1995 - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van overeenkomst zoals bedoeld
in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een
afschotplan voor reewild ( Belg. Staatsbl. 23 juni 1995)

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting,

Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 5;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 7 april 1993, 7
oktober 1993 , 18 mei 1994 en 11 januari 1995;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van de
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
regering van 20 januari 1993 en 7 oktober 1993;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor
reewild, inzonderheid op artikel 2;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,
gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de aanvragen van een beheerseenheid voor het verkrijgen van een afschotplan vóór 31
maart 1995 moeten worden ingediend door een gemachtigde waarbij de machtiging blijkt uit een
overeenkomst waarvan het model door de minister wordt vastgesteld,

BESLUIT:
Enig artikel. Als model van overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild, geldt het model als bijlage.
Brussel,

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting,

Norbert DE BATSELIER
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OVEREENKOMST

De hiernagenoemde personen, allen lid van de wildbeheerseenheid
...................................................................................................................................
die jachtterreinen omvat gelegen in de gemeenten:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
en waarvan de statuten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van ................
machtigen de heer/mevrouw ....................................................................................
wonende in ................................................................................................................
lid van de wildbeheerseenheid, om, in naam van de wildbeheerseenheid, voor het jachtseizoen
19..../19.... een aanvraag tot het verkrijgen van een afschotplan in te dienen bij de woudmeester
bevoegd voor de provincie waarin het grootste deel van de wildbeheerseenheid is gelegen.
De voorzitter verklaart hierbij dat zijn wildbeheerseenheid
....... leden-jachtrechthouders 1
....... leden 2
telt, die allen akkoord gaan met de bovenvermelde volmacht.

Naam en voornaam
Voorzitter

Adres

Handtekening

Leden

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het
model van overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli
1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Huisvesting,
Norbert DE BATSELIER

1
2

bij een WBE waar het jachtrecht toebehoort aan individuele jachtrechthouders
bij een WBE die in juridische zin zelf jachtrechthouder is
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1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden
waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden
samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend
(Belg. Staatsblad 12 /02/1999) 1
De Vlaamse regering,
Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet
van 28 februari 1882 voor het Vlaamse Gewest;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 maart 1998;
Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 24 maart 1998 betreffende de aanvraag om advies
bij de Raad van State binnen één maand;
Gelet op het advies van Raad van State, gegeven op 5 mei 1998, met toepassing van artikel 84, eerste lid,
1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° Minister: de Vlaamse minister bevoegd voor de jacht;
2° [Agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos] (BVR 7 maart 2008, art. 237, 1°);
3° Wildbeheereenheid: een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk
begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer wordt gevoerd
gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van
een breder faunabeheer, met inachtneming van de belangen van en met de medewerking van derden in
hetzelfde gebied; [dit ruimtelijk begrensde gebied wordt het werkingsgebied genoemd] (BVR 9 september
2005, art. 1, 1°);
4° [...] (BVR 9 september 2005, art. 1, 2°)
5° Onafhankelijk jachtrechthouder: een zelfstandig jachtrechthouder die ten minste 40 ha jachtveld
inbrengt in de wildbeheereenheid;
6° […]; (BVR 7 maart 2008, art. 237, 2°);
7° [Instituut: Instituut voor [Natuur- en Bosonderzoek](BVR 7 maart 2008, art. 237, 3°)] (BVR 9 september
2005, art. 1, 3°)
HOOFDSTUK II. Erkenning van wildbeheereenheden

1

Errata B.S. 20 februari en 6 maart 1999; deze errata werden in de tekst verwerkt.
Gewijzigd door:
- BVR van 14 september 2001;
- BVR van 9 september 2005 (I.: 15 november 2005 ( art. 3 MB 28 oktober 2005))
- BVR van 7 maart 2008 (BS 21 mei 2008)
- BVR van 4 juli 2008 (BS 29 augustus 2008)
- BVR van 29 mei 2009 (BS 3 september 2009)
- BVR van 3 juli 2009 (BS 2 september 2009)
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Art. 2. [Het hoofd van het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 238) kan wildbeheereenheden erkennen.
Een wildbeheereenheid moet aan de volgende voorwaarden voldoen om erkend te worden en te blijven:
[ 1° de som van de oppervlaktes van de terreinen van de aangesloten leden-jachtrechthouders van de
wildbeheereenheid moet enerzijds minimaal 1000 ha vormen en anderzijds ten minste 75% bedragen van de
totale oppervlakte van alle gronden waarvoor een jachtplan is ingediend binnen het werkingsgebied van de
wildbeheereenheid. Binnen het werkingsgebied van de wildbeheereenheid mogen geen terreinen liggen die deel
uitmaken van het werkingsgebied van een andere erkende wildbeheereenheid;] (BVR 9 september 2005, art. 2,
1°)
2° de jachtterreinen van minstens vijf onafhankelijke jachtrechthouders verenigen, die elk een plan, als
bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4
van de Jachtwet van 28 februari 1882 voor het Vlaamse Gewest, of een gezamenlijk plan als bedoeld in
artikel 2bis van hetzelfde besluit, hebben neergelegd bij de bevoegde ambtenaar als bedoeld in art. 7 van
het jachtdecreet.
[ 3° er mogen geen grensgeschillen of overlappingen zijn aan de buitengrenzen van het werkingsgebied.
Delen waarover betwisting bestaat, mogen niet worden ingebracht in de wildbeheereenheid;] (BVR 9
september 2005, art. 2, 2°)
4° rechtspersoonlijkheid bezitten;
[5° een wildbeheerplan opstellen dat door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid van de
stemgerechtigde leden wordt goedgekeurd. De minister bepaalt welke gegevens in het wildbeheerplan moeten
worden opgenomen;] (BVR 9 september 2005, art. 2, 3°)
[6° jaarlijks eventuele wijzigingen in het wildbeheerplan indienen bij [het Agentschap] (BVR 7 maart
2008, art. 239,1°);] (BVR 9 september 2005, art. 2, 4°)
[7° jaarlijks voor 1 april afschotstatistieken en wildinventarisatiegegevens, volgens de voorwaarden die het
Agentschap vaststelt, indienen bij het Agentschap. Het Agentschap bezorgt die gegevens aan het Instituut;]
(BVR 7 maart 2008, art. 239, 2°)
[8° jaarlijks voor 1 april een geactualiseerde lijst van stemgerechtigde leden en een gemotiveerd verslag
van afgewezen aanvragen van kandidaat-leden enerzijds, en van schorsingen of uitsluitingen van leden
anderzijds, indienen bij [het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 239, 3°);] (BVR 9 september 2005, art. 2,
6°)

9° de statuten moeten ten minste de volgende bepalingen bevatten:
a) de doelstellingen en werkingsprincipes zijn gericht op:

−
−
−
−
−
−

het wildbeheer;
de inpassing in en de meekoppeling met het natuurbehoud;
het verbeterd toezicht;
het principe van de samenwerking van de afzonderlijke jachtrechthouders;
het principe van de vrijwilligheid van de samenvoeging van de afzonderlijke jachtterreinen;
het principe van het overleg met andere sectoren;

b) de vereniging wordt geleid door een raad van bestuur die door de algemene vergadering wordt verkozen;
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c) tot de algemene vergaderingen [...](BVR 9 september 2005, art. 2, 7°) worden de volgende personen met
raadgevende stem uitgenodigd:

−
−
−
−
−

[de aangestelde van het Agentschap ] (BVR 7 maart 2008, art. 239, 4°);
[…] (BVR 7 maart 2008, art. 239, 4°)
een vertegenwoordiger van erkende gewestelijke of regionale natuurverenigingen of streekgebonden
natuurverenigingen zoals bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992
tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en
natuurverenigingen, die in het werkingsgebied van de wildbeheereenheid actief zijn;
een vertegenwoordiger van de landbouwraad van een of meer gemeenten gelegen in het werkingsgebied
van de wildbeheereenheid, of bij ontstentenis een lid aangeduid op voordracht van de landbouwkamer;
een vertegenwoordiger van de bosbouwsector.

Deze personen ontvangen elk een verslag van elke algemene vergadering [...] (BVR 9 september 2005, art.
2, 7°).
d) de zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Art. 3. [§ 1. De erkenning geldt voor een periode van zes jaar.
De aanvraag tot erkenning of verlenging van een erkenning wordt met een aangetekende brief gericht aan
[het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 240, 1°).
Die periode van zes jaar kan voor telkens zes jaar worden verlengd als daartoe een aanvraag
overeenkomstig § 2 wordt ingediend bij [het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 240, 1°)] (BVR 9
september 2005, art. 3).

§ 2. De erkenningsaanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
1° een afschrift van de statuten en hun wijzigingen, voor eensluidend verklaard door de in de statuten
aangewezen personen;
2° een werkingsverslag over het voorbije kalenderjaar;
3° een verklaring van de door de statuten aangewezen personen die de vereniging kunnen binden, waaruit
blijkt dat de wildbeheereenheid voldoet aan alle in artikel 2 bepaalde erkenningsvoorwaarden;
4° een verklaring van de voorzitter waaruit blijkt dat de wildbeheereenheid voldoet aan de fiscale en sociale
verplichtingen;
5° een afschrift van het wildbeheerplan als bedoeld in artikel 2, 5°;
[6° ...] (BVR 9 september 2005, art. 4, 1°);
[Als een van de hierboven vermelde gegevens ontbreekt in de erkenningsaanvraag, stuurt [het Agentschap]
(BVR 7 maart 2008, art. 240, 1°) het dossier terug met opgave van de redenen van onontvankelijkheid binnen
de termijn van één maand.
Als de erkenningsaanvraag ontvankelijk wordt verklaard, ontvangt de betrokken wildbeheereenheid hiervan
een ontvangstmelding binnen de termijn van één maand.] (BVR 9 september 2005, art. 4, 2°)
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[§ 3. [Het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 240, 2°) beoordeelt het wildbeheerplan na advies van
[…](BVR 7 maart 2008, art. 240, 3°) het Instituut, waarbij men ingaat op de verenigbaarheid van het
wildbeheerplan met het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zijn
uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsplannen. Eventueel moet het wildbeheerplan worden aangepast.
§ 4. [Het hoofd van het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 240, 4°) beslist binnen vijf maanden, te
rekenen vanaf de datum waarop [het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 240, 1°) de erkenningsaanvraag
ontvankelijk heeft verklaard.
§ 5. Na een periode van drie jaar kan [het Agentschap] (BVR 29 mei 2009, art.33), na advies van […](BVR
7 maart 2008, art. 240, 3°) het Instituut, een tussentijdse evaluatie uitvoeren om het wildbeheerplan bij te
sturen.] (BVR 9 september 2005, art. 5)
Art. 4. [Het hoofd van het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 238) kan op elk ogenblik de in artikel 2
bedoelde erkenning intrekken als blijkt dat de erkenning werd verkregen op basis van valse verklaringen of
documenten of wanneer de wildbeheereenheid niet langer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet;
Art. 5. [ Het wildbeheerplan van een erkende wildbeheereenheid kan door iedereen worden geraadpleegd
[bij het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 241).] (BVR 9 september 2005, art. 6)
Art. 6. Alleen wildbeheereenheden erkend krachtens artikel 2 van dit besluit, hebben het recht bij een
aanbesteding krachtens artikel 11 van het Jachtdecreet een hoger bod te doen, voorzover het te verpachten
domein in het werkgebied van deze wildbeheereenheid is gelegen.

HOOFDSTUK III Subsidiëring van de wildbeheereenheden
Art. 7. § 1. [Het hoofd van het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 238) kan subsidies verlenen aan
de overeenkomstig artikel 2 erkende wildbeheereenheden.
§ 2. De aanvraag tot subsidiëring wordt jaarlijks ingediend bij [het hoofd van het Agentschap] (BVR 7
maart 2008, art. 242) vóór 1 april van het kalenderjaar waarop zij slaat en omvat volgende gegevens:
1° een gedetailleerd financieel verslag over het voorbije kalenderjaar, met balans, waaruit blijkt dat de
uitgaven en de inkomsten in evenwicht zijn;
2° het adres en het nummer waarop een eventuele subsidie kan worden gestort.

[ § 3. Binnen de perken van de begrotingskredieten kan een erkende wildbeheereenheid een subsidie
ontvangen die bestaat uit:
a) een basissubsidie van 250 euro;
b) een subsidie van 125 euro voor elke begonnen schijf van 1 000 ha werkingsgebied boven de 2 000
ha.

§ 4. De forfaitaire subsidiebedragen als vermeld in §3, worden, voor het werkingsjaar 2009 en de daarop
volgende jaren, elk jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex volgens de volgende formule:

zx = z *

i1999 + 75% * (ix – i1999)
i1999
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met:
a) zx: het geïndexeerde forfaitaire subsidiebedrag voor het werkingsjaar x;
b) z: de forfaitaire subsidiebedragen, vermeld in de §3;
c) ix: gezondheidsindex van de maand juni van het jaar x;
d) i1999: gezondheidsindex van de maand januari van het jaar 1999.
Onder de gezondheidsindex wordt verstaan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de
toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van
de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij wet van 30
maart 1994.] (BVR 3 juli 2009, art. 1)

HOOFDSTUK IV. Projectsubsidiëring
Art. 8. [§ 1. [Het hoofd van het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art. 243, 1°) kan subsidies verlenen voor
projecten inzake natuur- en wildbeheer van de erkende wildbeheereenheden.
§ 2. Die projecten moeten het wildbeheerplan uitvoeren. In die projecten moet een tijdstabel opgenomen
worden met de termijn waarin de uitvoering van het project gerealiseerd zal worden;] (BVR 9 september
2005, art. 8)
§3. De aanvraag tot subsidiëring wordt jaarlijks ingediend bij [het Agentschap] (BVR 7 maart 2008, art.
243, 2°) vóór 1 april.
[§ 4. De subsidie die de erkende wildbeheereenheid voor het ingediende project kan ontvangen bedraagt
maximaal 1500 euro. […] (BVR 7 maart 2008, art. 243, 3°).
De indiener zal […] (BVR 7 maart 2008, art. 243, 3°) vooraf contact opnemen met de
vertegenwoordiger, vermeld in artikel 2, 9°, c), derde liggend streepje, met het oog op het indienen van
een voorstel in consensus.] (BVR 9 september 2005, art. 8)
§5. Elke wildbeheereenheid kan per jaar slechts één project indienen.
[§6. De bedragen, vermeld in §4, worden verleend binnen de perken van de begrotingskredieten.] (BVR
4 juli 2008, art. 16)
§7. Bij het niet of onvolledig uitvoeren van het gesubsidieerde project wordt de subsidie door het
Vlaamse gewest geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

HOOFDSTUK V. Wijzigingsbepalingen
Art. 9. [...] 1
HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen
Art. 10. [ De wildbeheereenheden waarin de jachtrechten toebehoren aan de wildbeheereenheid zijn
vrijgesteld van de verplichting, vermeld in artikel 2, tweede lid, 2°. ] (BVR 9 september 2005, art. 9)

1

Impliciet opgeheven door art. 10 BVR 9 september 2005
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Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse regering,
Luc VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
Theo KELCHTERMANS
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Bijlage
[...] (BVR 9 september 2005, art. 2, 3°)

74

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

28 oktober 2005 - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens die in het wildbeheerplan
moeten worden opgenomen (B.S. 14 november 2005)
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 12;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de
voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen
worden samengevoegd en van de criteria waaronder beheereenheden kunnen worden erkend,
inzonderheid op artikel 2, tweede lid, 5°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9
september 2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 tot wijziging van de regelgeving
betreffende de wildbeheereenheden en de vogelbescherming, inzonderheid op artikel 18;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 april 1999 tot vaststelling van het modelformulier voor de
melding van afschotstatistieken en wildinventarisatiegegevens;
Gelet op advies 39.124/3 van de Raad van State, gegeven op 11 oktober 2005, met toepassing van artikel
84, §1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
BESLUIT:
Artikel 1. Het wildbeheerplan, vermeld in artikel 2, tweede lid, 5°, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke
jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria
waaronder beheereenheden kunnen worden erkend, moet minstens volgende gegevens bevatten:
1° een lijst van de jachtrechthouders en de oppervlakte van de jachtterreinen. Hiervoor moet het
modelformulier worden gebruikt dat als bijlage I bij dit besluit is gevoegd;
2° een kopie van het jachtplan, ingediend op grond van artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse
Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de Jachtwet van 28 februari 1882 voor het
Vlaamse Gewest. De provinciale zetel van de afdeling Bos en Groen kan eventueel vrijstelling hiervan
verlenen;
3° biotoopbeschrijving en grondgebruik. Hiervoor moet het modelformulier worden gebruikt dat als bijlage
II bij dit besluit is gevoegd;
4° de wildstand- en afschotgegevens. Hiervoor moet het modelformulier worden gebruikt dat als bijlage III
bij dit besluit is gevoegd;
5° beheerdoelstellingen en beheermaatregelen. Hiervoor moet het modelformulier worden gebruikt dat als
bijlage IV bij dit besluit is gevoegd;
6° een tekstuele toelichting bij de gegevens, vermeld op de bovengenoemde formulieren.
Art. 2. Het ministerieel besluit van 12 april 1999 tot vaststelling van het modelformulier voor de
melding van afschotstatistieken en wildinventarisatiegegevens wordt opgeheven.
Art. 3. Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 tot wijziging van de regelgeving
betreffende de wildbeheereenheden en de vogelbescherming treedt in werking op 15 november 2005.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 15 november 2005.
Brussel,
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Kris PEETERS
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Bijlage I: lijst van de jachtrechthouders en oppervlakte van de jachtterreinen

Lijst van jachtrechthouders en oppervlakte van jachtterreinen

16BH-01-051115

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum
1

Vul hieronder de naam van de wildbeheereenheid in.
Naa
m

2

Vul hieronder de gegevens in van de jachtrechthouders en de jachtterreinen.
jachtterreinnummer

voor- en achternaam
jachtrechthouder

straat en nummer

postnummer en gemeente

oppervlakte

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2005 tot vaststelling van de gegevens die in het wildbeheerplan moeten worden
opgenomen.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Kris PEETERS
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ha

%

ha
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ha

%

ha

%

ha

%
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%
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Bijlage II: biotoopbeschrijving en grondgebruik

Biotoopbeschrijving en grondgebruik van jachtterreinen

16BH-02-051115

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum
1

Vul hieronder de naam van de wildbeheereenheid in.
naam

2

Vul hieronder de gegevens in van de biotoop en het grondgebruik, uitgedrukt in ha grond.
Een bebouwd gebied is een woon- of industriezone.
Som:

Jachtterreinnummers:
loofbos
naaldbos
gemengd bos
akkergewassen
fruitteelt
weiland
wildakker/braakliggende
grond/ ruigte
water
bebouwd gebied
andere
Som:
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2005 tot vaststelling van de gegevens die in het wildbeheerplan moeten worden opgenomen.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris PEETERS
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Bijlage III: Wildstand- en afschotgegevens
16BH-03-051115

Wildstand- en afschotgegevens

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

1

Vul hieronder de naam van de wildbeheereenheid in.
naam

2

Vul hieronder de periode in waarbinnen de populatietrends werden gevolgd.
X geeft het jaar aan dat voorafgaat aan het jaar waarin de erkenningsaanvraag wordt ingediend.

startjaartal (X-5)
eindjaartal (X)

3

Vul hieronder de gegevens in van de jachtterreinen waarin de voorjaarstelling heeft
plaatsgevonden.
X-5 =
oppervlakte

X-4 =
ha

X-3 =
ha

X-2 =
ha

X-1 =
ha

X=
ha

ha

aantal
jachtterreinen

4

Vul hieronder de resultaten in van de voorjaarstellingen.
Geef de aantallen per soort.

Jaartal:

X-5 =

X-4 =

X-3 =

reebok
reegeit
reekits
haas
wild konijn
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koppels patrijzen
fazantenhaan
fazantenhen
koppels wilde
eenden
aantal bezette
vossenburchten
5

Vul hieronder de gegevens in van de jachtterreinen waarvoor de afschotgegevens werden
verzameld.
X-5=

X-4 =

oppervlakte

X-3 =
ha

X-2 =
ha

X-1 =
ha

X=
ha

ha

aantal
jachtterreinen
6

Vul hieronder de afschotgegevens in.
Geef de aantallen per soort.

X-5 =

X-4 =

X-3 =

reebok
reegeit
jaarling bok
smalree
bokkits
geitkits
haas (mannelijk (m.))
haas (vrouwelijk (v.))
konijn (m.)
konijn (v.)
patrijshaan
patrijshen
patrijs juveniel
fazantenhaan
fazantenhen
wilde eend (m.)
wilde eend (v.)
smient
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meerkoet
grauwe gans
canadagans
vos (m.)
vos (v.)
verwilderde kat (m.)
verwilderde kat (v.)
houtduif
kraai
gaai
ekster
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2005 tot vaststelling van de gegevens die in het wildbeheerplan
moeten worden opgenomen.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Kris PEETERS
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Bijlage IV: Beheerdoelstellingen en -maatregelen

Overzicht van beheerdoelstellingen en -maatregelen

16BH-04-051115

In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

1

Vul hieronder de naam van de wildbeheereenheid in.
naam

2

Vul hieronder de populatietrend in van de laatste zes jaar.
Gebruik de volgende symbolen: + (toename), - (afname), = (gelijk gebleven), ~ (schommelend).

Afschot

Voorjaarsstand

ree
haas
konijn
patrijs
fazant
wilde eend
smient
meerkoet
grauwe gans
canadagans
vos
verwilderde kat
houtduif
kraai
gaai
ekster
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spreeuw
zilvermeeuw
kokmeeuw

3

Vul hieronder de beheerdoelstellingen in.
Zet een kruisje in de tabelcel die van toepassing is.

Toename
voorjaarsstand

Constante
voorjaarsstand

Constante
jaarlijkse oogst

ree
haas
konijn
patrijs
fazant
wilde eend
smient
meerkoet
grauwe gans
canadagans
vos
verwilderde kat
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Toename
jaarlijkse oogst

Beperking negatieve
gevolgen

Andere
(specifieer)
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houtduif
kraai
gaai
ekster
spreeuw
zilvermeeuw
kokmeeuw
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4

Vul hieronder de beheermaatregelen in.
Zet een kruisje in de tabelcel die van toepassing is.

Toename
afschot

Afname
afschot

Habitatverbetering
(dekking of voedsel)

ree
haas
konijn
patrijs
fazant
wilde eend
smient
meerkoet
grauwe gans
canadagans
vos
verwilderde kat
houtduif
kraai
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Aanduiding
rustzones

Bijvoedering

Wijziging
bejagingsmethode

Andere
(specifieer)
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gaai
ekster
spreeuw
zilvermeeuw
kokmeeuw
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2005 tot vaststelling van de gegevens die in het wildbeheerplan moeten worden opgenomen.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Kris PEETERS
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18 november 2005 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Vlaamse minister
bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud om een tijdelijk verbod van jacht op, bestrijding en
vervoer van sommige wildsoorten in te stellen (B.S. 30 november 2005)
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 33;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de
periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2005;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen
bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat dringend maatregelen moeten kunnen worden getroffen met het oog op de bescherming van de
wilde avifauna om het risico op de mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus in de natuur tot een strikt
minimum te beperken;
Overwegende dat een snelle beslissing over de instelling van een tijdelijk verbod van jacht op, bestrijding en vervoer
van sommige wildsoorten noodzakelijk is zodra de aanwezigheid van het vogelgriepvirus in België zou worden
vastgesteld; dat daarom de mogelijke invoering van een dergelijk verbod moet worden gedelegeerd aan de Vlaamse
minister bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,
BESLUIT :
Artikel 1. De Vlaamse Regering machtigt de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het
natuurbehoud, om, in afwijking van de betreffende bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli
2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008, de jacht en de
bijzondere jacht op, de bestrijding en het vervoer van waterwild, fazanten, patrijzen en houtduiven tijdelijk te
verbieden.
Het verbod, vermeld in het eerste lid, kan worden ingesteld over heel het grondgebied van het Vlaamse Gewest of in
duidelijk afgebakende regio’s waar vogelgriep werd vastgesteld of waar het risico op besmetting reëel is.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 18 november 2005.
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Yves LETERME
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Kris PEETERS
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30 mei 2008 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse
Gewest voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 (B.S. 13 juni 2008)
De Vlaamse Regering,
Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op artikel 4 en 33;
Gelet op het advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek betreffende het op te maken
Jachtopeningsbesluit 2008-2013, gegeven op 4 oktober 2007;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2008;
Gelet op het overleg op 28 maart 2008, gepleegd tussen de betrokken regeringen via de schriftelijke procedure,
overeenkomstig artikel 6, §2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
Gelet op het overleg, gepleegd tussen de ambtenaren van de drie regeringen van de Benelux Economische Unie
op 31 maart 2008, overeenkomstig artikel 2 van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de
vogelbescherming, ondertekend in Brussel op 10 juni 1970;
Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Jachtraad, gegeven op 9 en 16 april 2008;
Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op 10 en 15 april 2008;
Gelet op het advies van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, gegeven op 10 april 2008;
Gelet op het advies van de in artikel 10 derde lid van het koninklijk besluit van 15 september 1924 tot inrichting
van de officiële vertegenwoordiging van de landbouw bedoelde gewestelijke sectie van de Nationale
Landbouwraad, gegeven op 8 april 2008;
Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 8 april 2008;
Gelet op het advies 44.481/3 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2008, met toepassing van artikel 84, §1,
eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Overwegende dat artikel 4 van het Jachtdecreet de Vlaamse Regering oplegt om op minstens vijfjaarlijkse basis
de data van de opening en van de sluiting van de jacht te bepalen, en dit voor het gehele of een gedeelte van het
grondgebied van het Gewest, voor elke categorie, soort, type of geslacht van wild en voor elke jachtwijze;
Overwegende dat het aflopende Jachtopeningsbesluit vastgesteld werd bij besluit van de Vlaamse Regering van
18 juli 2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008; dat
daaruit volgt dat er zonder uitstel een nieuw jachtopeningsbesluit moet vastgesteld worden;
Overwegende dat artikel 4 van het Jachtdecreet niet oplegt dat ook op vijfjaarlijkse basis moet bepaald worden
wat de voorwaarden zijn waaraan de verschillende types jacht onderworpen worden; dat de voorwaarden
waaraan jacht onderworpen is slechts moeten opgenomen worden in een jachtopeningsbesluit voor zover er
noodzakelijke, functionele verbanden zijn met de vast te stellen openings- en sluitingstijden; dat het met
voorliggend besluit voor het overige dus volstaat om de openings- en sluitingsdata voor categorieën of soorten
van wild vast te stellen;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Hoofdstuk I. -

Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos;
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2° minister: de Vlaamse minister bevoegd voor het natuurbehoud.
Art. 2. Dit besluit geldt voor de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013. Die periode omvat vijf
jachtseizoenen die telkens aanvangen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het volgende kalenderjaar.
Hoofdstuk II. -

Gewone openingstijden

Art. 3. De jacht op grofwild is open:
1° op reegeiten en -kalveren: van 15 januari tot en met 15 maart;
2° op reebokken, evenals op frislingen en overlopers van wilde zwijnen:
a) van 1 juli tot en met 15 september 2008;
b) van 15 mei tot en met 15 september voor de jaren 2009 tot en met 2012;
c) van 15 mei tot en met 30 juni 2013;
3° op edelherten, damherten, moeflons en op wilde zwijnen: van 1 oktober tot en met 31 december.
Art. 4. §1. De jacht op kleinwild is open:
1° op patrijzen: van 15 september tot en met 15 oktober;
2° op hazen: van 15 oktober tot en met 31 december;
3° fazanthennen: van 15 oktober tot en met 31 december;
4° op fazanthanen: van 15 oktober tot en met 31 januari.
§2 In afwijking van §1, 1°, wordt er voor de jacht op patrijzen een openingstijd toegestaan van 15 september tot
en met 15 november, voor bij elkaar aangrenzende jachtterreinen die aan de volgende voorwaarden voldoen:
1° de opeenvolgende wildrapporten die voor de jachtterreinen bijgehouden moeten worden, wijzen uit dat er
binnen de perimeter van deze jachtterreinen gedurende de voorgaande drie jaar voor deze opening een
gemiddelde dichtheid waargenomen is van minstens drie broedparen patrijzen per 100 ha open ruimte;
2° alle jachtterreinen maken alle deel uit van dezelfde erkende wildbeheereenheid, vermeld in het besluit van de
Vlaamse Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke
jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria
waaronder beheereenheden kunnen worden erkend;
3° voor de jachtterreinen wordt een wildbeheerplan ingediend als vermeld in het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke
jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria
waaronder beheereenheden kunnen worden erkend, of wordt een dergelijk goedgekeurd plan bijgesteld,
zodat de omschrijving van beheerdoelstellingen en beheermaatregelen die erin is opgenomen, expliciet
gericht is op de verbetering van de staat van instandhouding van de patrijs. De goedkeuring van dat nieuwe
of bijgestelde beheerplan opent met onmiddellijke ingang de jachttijd.
De minister kan de voorwaarden bepalen waaraan de beheerdoelstellingen en de beheermaatregelen moeten
voldoen die zijn opgenomen in een wildbeheerplan als vermeld in punt 3°.
Art. 5. De jacht op waterwild is open:
1° op grauwe ganzen: van 15 augustus tot en met 30 september;
2° op Canadese ganzen: van 15 augustus tot en met 31 januari;
3° op wilde eenden: van 1 september tot en met 31 januari;
4° op smienten: van 15 oktober tot en met 15 november voor zover op de bejaagde percelen ernstige schade kan
aangetoond worden door de jachtrechthouder aan de landbouwteelten andere dan permanent grasland.
Art. 6. De jacht op overig wild is open:
1° op konijnen en op houtduiven: van 15 september tot en met 28 of 29 februari;
2° op vossen: van 1 oktober tot en met 14 februari.
Hoofdstuk III. - Openingstijden voor bijzondere bejaging
Art. 7. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen, voor het natuurbeheer
of als dat noodzakelijk is voor de veiligheid van het luchtverkeer, en op plaatsen waar geen andere bevredigende
oplossing bestaat, kunnen er, in afwijking van artikel 2 tot en met 6, ook binnen de volgende aanvullende
openingstijden jachtactiviteiten worden uitgeoefend, hierna bijzondere bejaging genoemd:
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1° op edelherten, damherten, moeflons en wilde zwijnen: van 1 januari tot en met 30 september;
2° op grauwe ganzen: van 15 juli tot en met 14 augustus;
3° op Canadese ganzen: van 1 februari tot en met 28 of 29 februari en van 15 juli tot en met 14 augustus;
4° op wilde eenden: van 15 juli tot en met 31 augustus;
5° op kieviten: van 1 juli tot en met 30 juni;
6° op houtduiven en konijnen: van 1 maart tot en met 14 september.
Deze bijzondere bejaging gebeurt onder de voorwaarden die in dat verband gesteld worden in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden
uitgeoefend.
Hoofdstuk IV. - Andere bepalingen met betrekking tot openingstijden
Art. 8. De openingsdata, vermeld in dit besluit, hebben betrekking op alle jachtwijzen.
De jacht met de drijfhond is evenwel, in combinatie met de jachtopeningstijden vermeld in artikel 4 tot en met 6,
alleen geopend van 1 september tot en met 28 of 29 februari.
Art. 9. Het hoofd van het agentschap kan, met toepassing van artikel 33 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991,
afzonderlijke vergunningen verlenen voor specifieke, in de tijd bepaalde jachtactiviteiten die buiten de
openingstijden, vermeld in dit besluit, vallen, om redenen van natuurbeheer of ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdstuk V. -

Slotbepalingen

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2008.
Art. 11. De Vlaamse minister, bevoegd voor het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Kris PEETERS
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Hilde CREVITS
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30 mei 2008 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de
jacht kan worden uitgeoefend 1 (B.S. 13 juni 2008)

De Vlaamse Regering,
Gelet op artikel 20 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen;
Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, gewijzigd bij het decreten van 21 december 2001, 30 april 2004, 7
mei 2004, 16 juni 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild,
gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 november 1996, 23 juni 1998, 14 april 2000 en 7
maart 2008;
Gelet op het advies van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek betreffende het op te maken
Jachtopeningsbesluit 2008-2013, gegeven op 4 oktober 2007;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2008;
Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Jachtraad, gegeven op 9 april en finale versie 16 april 2008;
Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op 10 april en correcties op 15
april 2008;
Gelet op het advies van de Vlaamse Land- en Tuinbouwraad, gegeven op 10 april 2008;
Gelet op het advies van de in artikel 10 derde lid van het koninklijk besluit van 15 september 1924 tot inrichting
van de officiële vertegenwoordiging van de landbouw bedoelde gewestelijke sectie van de Nationale
Landbouwraad, gegeven op 8 april 2008;
Gelet op het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 8 april 2008;
Gelet op het advies 44.472/3 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2008, met toepassing van artikel 84, §1,
eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
Hoofdstuk I. Definities
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1° decreet: het Jachtdecreet van 24 juli 1991;
2° agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos;
3° vogelrichtlijngebieden: speciale beschermingszones voor vogels, aangewezen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones als vermeld in artikel 4 van
richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud
van de vogelstand, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 september 1996, 23 juni 1998
en 17 juli 2000;
4° vogelrijke gebieden: de gebieden, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, die werden geselecteerd
op basis van de aanwezigheid van 1% van de geografische populatie van Noord-West-Europa van de soort of
ondersoort van een bepaalde watervogel in dat gebied of het regelmatig voorkomen van concentraties van
meer dan 20.000 watervogels in dat gebied;
1

Gewijzigd bij BVR van 15 mei 2009, art. 53-55 (B.S. 13 augustus 2009)
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5° afschotplan: een op verzoek van een houder van het jachtrecht jaarlijks, op grond van kwalitatieve of
kwantitatieve elementen, door het agentschap vastgesteld aantal stuks wild van een bepaalde wildsoort dat in
het jachtterrein van de jachtrechthouder mag worden geschoten;
6° roofvogels: roofvogels waarvan het bezit verenigbaar is met het koninklijk besluit van 9 september 1981
betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest;
7° erkende wildbeheereenheid: een wildbeheereenheid erkend op grond van het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke
jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria
waaronder beheereenheden kunnen worden erkend;
8° beheerplan kleinwild: een wildbeheerplan, door een jachtrechthouder of een groep jachtrechthouders
vierjaarlijks in te dienen of ingediend bij het agentschap, dat de volgende documenten bevat:
a) een lijst van de jachtrechthouders en de oppervlakte van het jachtterrein of de jachtterreinen;
b) een situatieplan van het jachtterrein of de jachtterreinen op schaal 1/10.000 of 1/25.000);
c) biotoopbeschrijving – grondgebruik;
d) wildstand;
e) omschrijving van de beheersdoelstellingen;
f)
omschrijving van de beheersmaatregelen;
9° wildrapport: jaarlijkse lijst van de op basis van tellingen geschatte voorjaarsstand en van de absolute
afschotcijfers van patrijs, haas en fazant;
10° bijzondere bejaging: de jachtactiviteiten die, buiten de gewone openingstijden, maar onder bijkomende
voorwaarden, afzonderlijk toegestaan worden binnen bepaalde, aanvullende openingstijden, als dat
noodzakelijk is ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen, voor het
natuurbeheer of voor de veiligheid van het luchtverkeer;
11° duivencarrousel: een aan de grond verankerd en door een krachtbron aangedreven mechanisme, waardoor
een ronddraaiende beweging veroorzaakt wordt bij aan metalen armen vastgemaakte lokvogels, met als doel
de effectiviteit van die lokvogels als lokmiddel te verhogen.
Hoofdstuk II. Afdeling I. -

Algemene voorwaarden voor gewone jacht en bijzondere bejaging
Voorwaarden inzake de weidelijkheid van jachtmethoden

Art. 2. §1. Behalve voor de bijzondere bejaging op waterwild en op overig wild is het verboden te jagen in
velden waarop zich graangewassen of andere korrel- of zaaddragende planten bevinden, rijp of rijpend te velde
of gemaaid, die op de grond liggen, tenzij het gaat om velden met maïs, met gras of voeder van alle aard, met
bieten, aardappelen, rapen of andere planten die niet geteeld worden met het oog op graan- of zaadopbrengsten,
of om velden met gebonden, rechtgezette of opgehoopte graan- en zaadgewassen, of met herfstbezaaiingen.
§2. Het is verboden te jagen op waterwild op minder dan 200 meter van een voederplaats waarop, minder dan
één maand voordien, granen of andere lokvoeders worden gebruikt of werden aangebracht.
De aanleg van voederplaatsen op minder dan 100 meter van de grens van een jachtterrein, zoals aangeduid op
het neergelegd jachtplan, of van een erkend reservaat, zoals aangeduid in het desbetreffende ministerieel besluit,
is eveneens verboden, tenzij in onderlinge toestemming tussen de betrokken jachtrechthouders of na
toestemming van de betrokken beheerders van het erkende reservaat.
§3. Het is verboden te jagen op vogels waarvoor de jacht geopend is maar die nog niet vliegvlug zijn.
§4. Met uitzondering van de jacht op reewild is het verboden om te jagen bij sneeuw, welke ook de hoeveelheid
sneeuw is die de grond bedekt op de locatie waar er wordt gejaagd.
Bij zeer harde of langdurige vorst schorst de minister tijdelijk de jacht, na overleg met het bureau van de
Vlaamse Hoge Jachtraad.
Art. 3. Volgende jachtmethoden en jachtmiddelen zijn verboden:
1° het gebruik van levende lokvogels;
2° het gebruik van duivencarrousels;
3° het gebruik van honden met het oog op vossenjacht binnen een straal van vijftig meter rond een vossen- of
dassenburcht;
4° het gebruik van hazewindhonden;
5° het gebruik van meute en paarden;
6° het gebruik van veerklemmen; ook het bezit en de verhandeling van veerklemmen is verboden.
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Art. 4. De jachtrechthouder dient bijzondere aandacht te besteden aan de veiligheid en de verenigbaarheid van
afzonderlijke jachtactiviteiten met andere recreatieve activiteiten in het buitengebied.
De gewone jacht met een vuurwapen die plaatsgrijpt op zondag dient ten laatste 24 uur op voorhand gemeld te
worden op een elektronisch meldpunt, daartoe opgezet door het agentschap. Op basis van de gegevens
geïnventariseerd op het meldpunt inzake de zondagjacht zal er na één jaar een evaluatie gebeuren en zal
onderzocht worden of de regeling voor de zondagjacht moet bijgestuurd worden.
Afdeling II. -

Algemene voorwaarden voor bijzondere bejaging

Art. 5. Elke concrete activiteit van bijzondere bejaging wordt door de jachtrechthouder vooraf aan het
agentschap gemeld per e-mail of per fax. Daarvoor gebruikt hij een meldingsformulier volgens een model dat is
vastgesteld door het hoofd van het agentschap.
Behalve voor de melding van een bijzondere bejaging op grofwild moet de melding een motivering bevatten met
betrekking tot het type en de vermoedelijke omvang van de schade die de jachtrechthouder wil voorkomen of
beperken, of de natuurwaarden en ecologische processen die hij beoogt te vrijwaren en met betrekking tot de
andere preventieve of schadebeperkende maatregelen die reeds genomen zijn.
De bejaging mag op zijn vroegst een aanvang nemen hetzij na ontvangstbevestiging van deze melding, hetzij
vanaf 24 uur na deze melding.
Het agentschap is gemachtigd toezicht uit te oefenen op de aangemelde bijzondere bejaging en kan, naar
aanleiding van de melding of van het toezicht, de jachtactiviteit beperken of verbieden.
[In geval bijzondere bejaging beoogd wordt met betrekking tot soorten die verband houden met een
soortenbeschermingsprogramma of een beheerregeling in uitvoering van het Decreet van 21 oktober 1997 op het
Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu, dan dient uit de melding te blijken dat er rekening is gehouden met dit
soortenschermingsprogramma of deze beheerregeling.] (BVR 15 mei 2009, art. 53; I: 1 september 2009)
Afdeling III. -

Gewone jacht in vogelrijke gebieden

Art. 6. §1. Met betrekking tot vogelrijke gebieden stellen de er actieve wildbeheereenheden en
jachtrechthouders, in gezamenlijk overleg met de verenigingen die in dat vogelrijk gebied erkende reservaten
beheren of met de overheden die in het vogelrijk gebied bos- of natuurreservaten beheren, alsmede met de lokale
landbouworganisaties, maatregelen voor die als oogmerk hebben om verstoring van de populaties watervogels
waarvoor die gebieden zijn aangeduid, te vermijden, rekening houdende met de beschikbare gegevens inzake de
verspreiding van watervogels in het betrokken gebied.
Deze maatregelen dienen onder meer betrekking te hebben op het instellen van rust- en fourageerzones, maar
kunnen daarnaast ook andere beschermingsmaatregelen omvatten. Binnen de voorgestelde rust- en
fourageerzones geldt een volledig jachtverbod op waterwild en, zo nodig, op kleinwild.
§2. De minister, bevoegd voor het natuurbehoud, stelt een handleiding vast waarin het basisfeitenmateriaal, de
methodologische richtlijnen en een formulier vervat zijn die de wildbeheereenheden en jachtrechthouders in
kwestie in staat moeten stellen een geschikt voorstel van zones, perioden en maatregelen op te maken.
Als de vogelrijke gebieden overlappen met vogelrichtlijngebieden waarvoor er ook
instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld, moeten die zones, perioden en maatregelen overeenstemmen of
in overeenstemming gebracht worden met de instandhoudingsdoelstellingen die er gelden.
§3. De in §1 beschreven voorstellen van maatregelen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de minister.
Vooraleer een beslissing te nemen legt de minister deze voorstellen voor advies voor aan de Milieu- en
Natuurraad van Vlaanderen, die adviseert over de verenigbaarheid van de voorgestelde maatregelen met de
goede staat van instandhouding van de te beschermen vogelsoorten.
§4. In geval de ingediende voorstellen van maatregelen in consensus tot stand gekomen zijn tussen de in §1
vernoemde groepen, neemt de minister een beslissing binnen de drie maanden na ontvangst van deze
voorstellen. Tot zolang wordt de jacht in het betrokken vogelrijke gebied, behalve voor grofwild, opgeschort
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van 15 november tot en met 28 of 29 februari. In voorkomend geval kan de jacht op grofwild er alleen
plaatsvinden van zonsopgang tot zonsondergang.
Bij een negatieve beslissing kunnen de actieve erkende wildbeheereenheden en jachtrechthouders, na het
benodigde overleg met de verenigingen die erkende reservaten beheren of overheden die in het gebied bos- of
natuurreservaten beheren, alsmede met landbouworganisaties, een nieuw dossier indienen.
Indien de minister geen beslissing neemt binnen de drie maanden na indiening van de in het eerste lid vermelde
consensusvoorstellen, worden deze voorstellen van maatregelen geacht te zijn goedgekeurd.
§5. Als er over het beheer van het vogelrijk gebied geen overeenstemming werd bereikt tussen de in §1
vernoemde groepen, neemt de minister een beslissing op basis van de door de betrokken groepen ingediende
voorstellen. Zolang de minister voor het betrokken vogelrijk gebied geen beslissing genomen heeft over in te
stellen rust- of fourageerzones of andere beschermingsmaatregelen, wordt de jacht in het betrokken vogelrijke
gebied, behalve voor grofwild, opgeschort van 15 november tot en met 28 of 29 februari. In voorkomend geval
kan de jacht op grofwild er alleen plaatsvinden van zonsopgang tot zonsondergang.
§6. De ministeriële beslissing inzake een maatregelenpakket ten aanzien van een vogelrijk gebied kan ten
hoogste voor vijf jaar gelden, waarna de betrokken groepen een nieuw voorstel moeten indienen volgens de
hiervoor beschreven procedure.

Hoofdstuk III. - Specifieke voorwaarden voor de verschillende wildcategorieën
Afdeling I. -

Jacht op grofwild

Art. 7. §1. De jacht op grofwild mag alleen worden beoefend:
1° met het vuurwapen;
2° bij bersjacht of bij aanzitjacht;
3° met drijfjacht, in het geval van bijzondere bejaging, na toestemming van het agentschap.
De aanzitjacht op wilde zwijnen en reeën mag worden beoefend vanaf een uur vóór de officiële zonsopgang tot
een half uur na de officiële zonsondergang.
§2. Bij de jacht op grofwild is het gebruik van honden verboden.
Om het zweetspoor van een gekwetst dier na te zoeken en uit te werken, is het gebruik van een speciaal daartoe
afgerichte leihond toegestaan.
Art. 8. §1. De jacht op edelherten, damherten, wilde zwijnen en moeflons mag alleen worden uitgeoefend op
basis van een goedgekeurd afschotplan dat het maximum- en het minimumaantal te schieten dieren bepaalt, zo
nodig onderverdeeld volgens het geslacht, de leeftijd of andere kenmerken.
In het afschotplan kan het afschot beperkt worden of aan voorwaarden onderworpen worden, onder meer met
betrekking tot de te gebruiken jachtwijzen en jachtmiddelen.
§2. Om een goedgekeurd afschotplan te verkrijgen, dient de houder van een jachtrecht per aangetekende brief
een aanvraag in, met ten minste de vermelding van het aantal in het jachtveld aanwezige dieren, het daartoe
voorgenomen aantal te schieten dieren en het aantal geschoten dieren gedurende de laatste drie jaar.
De aanvraag wordt opgemaakt met een formulier waarvan het model goedgekeurd is door het hoofd van het
agentschap. De aanvraag moet worden ingediend minstens twee maanden voor de jacht geopend wordt op het
wild waarop de aanvraag betrekking heeft.
Het agentschap deelt zijn beslissing mee per aangetekende brief binnen dertig dagen na de ontvangst van de
aanvraag.
§3. Voor elk geschoten dier vult de jachtrechthouder een meldingsformulier in volgens een model dat
vastgesteld is door het hoofd van het agentschap. Het meldingsformulier wordt in tweevoud ingevuld. Het eerste
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exemplaar wordt binnen een week na het afschot naar het agentschap gestuurd en een tweede exemplaar blijft in
het bezit van de jachtrechthouder.
Art. 9. §1. De jacht op reewild mag alleen worden beoefend als het jachtterrein ofwel minstens 250 ha bos of
kleine landschapselementen omvat, ofwel minstens 1000 ha groot is. Deze bepaling is niet van toepassing op de
erkende wildbeheereenheden.
§2. De jacht op reewild wordt uitgeoefend onder de voorwaarden, vermeld in het besluit van de Vlaamse
Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild.
Het hoofd van het agentschap kan evenwel afwijkingen toestaan van de criteria tot bepaling van het afschot voor
reewild, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een
afschotplan voor reewild, voor zover dat gebeurt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek met toepassing
van artikel 33 van het decreet, en in consensus met de betrokken wildbeheereenheid.
Art. 10. §1. De bijzondere bejaging op edelherten, damherten, moeflons en wilde zwijnen kan enkel worden
uitgeoefend onder de volgende specifieke voorwaarden:
1° door de jachtrechthouder en zijn genodigden;
2° van een uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang;
3° als er een daartoe opgemaakt afschotplan werd toegekend.
De aanvraag tot toekenning van een afschotplan voor de bijzondere bejaging van edelherten, damherten, wilde
zwijnen of moeflons is met redenen omkleed. De aanvraag bevat onder meer een omstandige beschrijving van
het type en de omvang van de schade die de jachtrechthouder beoogt te voorkomen of te beperken, dan wel de
natuurwaarden en ecologische processen die hij beoogt te vrijwaren.
Het agentschap deelt zijn beslissing tot weigering of tot, al of niet voorwaardelijke, goedkeuring mee binnen tien
dagen na de ontvangst van de aanvraag. De beslissing van het agentschap is met redenen omkleed, waarbij
verwezen wordt naar het type en omvang van de schade die voorkomen of beperkt moet worden, dan wel naar
de natuurwaarden en ecologische processen waarvan de vrijwaring beoogd wordt, evenals naar de aard en de
omvang van de betrokken populatie grofwild en naar de ecologische draagkracht van de terreinen waarin dit
wild zich doorgaans ophoudt.
§2. Een afschotplan met betrekking tot een bijzondere bejaging op edelherten, damherten, wilde zwijnen of
moeflons wordt toegekend voor een periode van ten hoogste drie maanden.
§3. In specifieke situaties en ten behoeve van het natuurbeheer kan in het daartoe opgemaakte afschotplan tevens
een bijzondere bejaging toegestaan worden vanaf één uur na zonsondergang tot één uur voor zonsopgang.
§4. Voor elk geschoten dier vult de jachtrechthouder een meldingsformulier in volgens een model dat
vastgesteld is door het hoofd van het agentschap. Het meldingsformulier wordt in tweevoud ingevuld. Het eerste
exemplaar wordt binnen een week na het afschot naar het agentschap gestuurd en een tweede exemplaar blijft in
het bezit van de jachtrechthouder.

Afdeling II. -

Jacht op kleinwild

Art. 11. De jacht op kleinwild mag alleen worden beoefend met het vuurwapen of met roofvogels.
Art. 12. §1. Voor de jacht op kleinwild zijn een wildrapport en een beheerplan klein wild verplicht.
§2. Het beheerplan klein wild wordt ingediend bij het agentschap uiterlijk drie maanden voor de opening van de
jacht van de soorten, vermeld in het eerste lid. Als het wildbeheerplan niet tijdig is ingediend, wordt de jacht
voor deze wildsoorten en de jachtterreinen in kwestie op zijn vroegst geopend drie maanden na de indiening van
het wildbeheerplan.
Het beheerplan klein wild is geldig gedurende een periode van maximum vier jaar en vervalt wanneer de
jachtrechthouder niet langer over het jachtrecht beschikt.
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De jachtrechthouder dient het wildrapport jaarlijks tegen 1 april in bij het agentschap per aangetekende brief. Hij
maakt daarvoor gebruik van het modelformulier, vastgesteld door het hoofd van het agentschap. Als het
wildrapport niet tijdig is ingediend door de jachtrechthouder, wordt de jacht op de soorten, vermeld in §1, niet
geopend in het daaropvolgende jachtseizoen voor de gronden waarop hij het jachtrecht heeft.
§3. De bepalingen van §1 en §2 zijn niet van toepassing op de erkende wildbeheereenheden.
§4. Indien het patrijzenbestand of het hazenbestand in een bepaald jachtterrein ongunstig is, kan agentschap er
de jacht voor de betrokken kleinwildsoort doen sluiten, wanneer er in dat jachtterrein onvoldoende maatregelen
genomen worden met het oog op de verbetering van dat bestand, en indien dat in aangrenzende jachtterreinen
wel in voldoende mate gebeurt. Het agentschap motiveert zijn beslissing op grond van het wildrapport en het
beheerplan kleinwild voor het betrokken en de omliggende jachtterreinen of op grond van de jaarlijkse
afschotstatistieken en wildinventarisatiegegevens alsook op het wildbeheerplan voor de betrokken en de
omliggende jachtterreinen, als vermeld in artikel 2, tweede lid, 5° en 7° van het besluit van de Vlaamse Regering
van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen
vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder
beheereenheden kunnen worden erkend.

Afdeling III. -

Jacht op waterwild

Art. 13. De jacht op waterwild mag alleen worden beoefend met het vuurwapen of met roofvogels.
Art. 14. De jacht op waterwild is verboden op of op een afstand van minder dan 100 meter langs moerassen,
waterplassen en waterlopen waarvan de oppervlakte en bijbehorende rietkragen langs de oevers voor meer dan
de helft met ijs zijn bedekt.
Art. 15. De bijzondere bejaging op kieviten kan enkel worden uitgeoefend onder de volgende specifieke
voorwaarden:
1° binnen de grenzen van de burgerlijke vliegvelden in Antwerpen-Deurne, Brussel-Nationaal, Oostende en
Wevelgem en de militaire vliegvelden in Melsbroek, Goetsenhoven, Koksijde en Peer (Kleine Brogel) alsook
Schietterrein Helchteren;
2° op aanvraag en onder toezicht van de beheerder van de vliegvelden, vermeld in 1°, die de bijzondere bejaging
kan beperken of verbieden, rekening houdend met de bestaande populaties;
3° voor zover andere middelen, zoals auditieve of visuele afschrikkingsmiddelen, hebben gefaald.
Art. 16. De bijzondere bejaging op wilde eenden, Canadese ganzen en grauwe ganzen, kan enkel worden
uitgeoefend onder de volgende specifieke voorwaarden:
1° door de jachtrechthouder en zijn genodigden;
2° op de graslanden, of op en rond de percelen met graangewassen of koolgewassen, met uitzondering van maïs,
waar die wildsoorten schade kunnen aanrichten;
3° van één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsondergang. In de perimeter van de vogelrijke gebieden of
vogelrichtlijngebieden mag die jacht alleen plaatsvinden van één uur voor zonsondergang tot zonsondergang;
4° na voorafgaand schriftelijk verzoek vanwege de gebruiker van de graslanden, andere dan permanente
graslanden,of van de percelen met graangewassen of koolgewassen, waarin deze te vrijwaren graslanden en
percelen met graangewassen of koolgewassen beschreven worden en waarbij aannemelijk wordt gemaakt dat de
schade voorkomen moet worden door bijzondere bejaging.

Afdeling IV. -

Jacht op overig wild

Art. 17. De jacht op overig wild mag alleen worden beoefend met het vuurwapen en met roofvogels, of, wat de
jacht op wilde konijnen betreft, met fretten en buidels.
Art. 18. Vossen mogen niet bejaagd of geschoten worden binnen een straal van vijftig meter rond de vossen- en
dassenburchten.
Art. 19. De bijzondere bejaging op houtduiven en konijnen kan enkel worden uitgeoefend onder de volgende
specifieke voorwaarden:
1° door de jachtrechthouder en zijn genodigden;
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2° op en binnen een zone van maximaal 50 meter rond percelen, beplant met koolgewassen, vlas, bonen, erwten,
cichorei, aardbeien, suikerbieten, knolselder, wortelen, witloof, boomkwekerijteelten, kersenboomgaarden en
graangewassen, met uitzondering van maïs, waar die wildsoorten schade kunnen aanrichten;
3° na voorafgaandelijk, tot de jachtrechthouder gericht schriftelijk verzoek vanwege de eigenaar van de teelten
die gevrijwaard moeten worden van schade.

Hoofdstuk IV. - Voorwaarden voor activiteiten die verband houden met de jacht
Afdeling I. -

Voorwaarden waaronder bestrijding kan plaatsvinden

Art. 20. §1. De verboden jachtmiddelen en jachtmethoden, vermeld in artikel 3, kunnen ook niet ingezet worden
in het kader van bestrijding. De houtduif kan wel bestreden worden met behulp van duivencarrousels.
Jaagbare wildsoorten worden eveneens bestreden met roofvogels.
Het wild konijn mag eveneens bestreden worden met fretten en buidels.
Vossen kunnen bestreden worden met kastvallen met een maximumvolume van 1000 dm3, waarin de gevangen
dieren zich vrij kunnen bewegen en die, in gesloten toestand, in de zijwand ter hoogte van het maaiveld
minstens één vrije opening hebben waarbinnen een cirkel met een diameter van ten minste 6,5 cm kan worden
beschreven.
Vossen mogen niet bestreden worden binnen een straal van vijftig meter rond de vossen- en dassenburchten. De
burchten mogen bij de bestrijding op generlei wijze betreden of verstoord worden, zoals het uitgegraven of
vergraven worden of onder water of onder een andere stof in gasvormige, vaste of vloeibare toestand gezet
worden.
§2. De bestrijding van grauwe ganzen, Canadese ganzen, konijnen en houtduiven onder de voorwaarden van
artikel 22 van het decreet is het hele jaar toegestaan in de vogelrijke gebieden, voor zover er sprake is van
ernstige schade aan gewassen en op plaatsen waar geen andere bevredigende oplossing bestaat.
§3. De bijzondere veldwachters die geslaagd zijn voor een officieel jachtexamen, mogen met het geweer de
stand van houtduiven, wilde konijnen en vossen op het jachtterrein van hun aanstellers het hele jaar door
reguleren.
De bijzondere veldwachters die voor 1 juli 1992 zijn aangesteld om de stand van houtduiven, wilde konijnen en
vossen met het geweer te reguleren op het jachtterrein van hun aanstellers, mogen die regulering blijven
voortzetten zolang zij in dienst blijven op het jachtterrein van hun huidige aanstellers.
§4. De eigenaar of de grondgebruiker meldt elke bestrijdingsactiviteit vooraf per e-mail of fax, aan het
agentschap, opdat dat het nodige toezicht zou kunnen uitoefenen, en zo nodig de bestrijding zou kunnen
verbieden. Deze melding kan betrekking hebben op afzonderlijke bestrijdingsactiviteiten of op een
bestrijdingskalender. Voor deze melding wordt er een meldingsformulier gebruikt volgens een model,
vastgesteld door het agentschap.
De bestrijding mag op zijn vroegst een aanvang nemen hetzij 24 uur na de melding, hetzij na
ontvangstbevestiging van deze melding.
§5. De ambtenaar, vermeld in artikel 22, tweede lid, en artikel 24, derde lid, van het decreet, wordt aangewezen
door het agentschap.
§6. Het op grond van artikel 22 van het decreet gedode wild moet worden aangeboden tegen aanbodbewijs aan
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waarin de bestrijding plaatsvindt.

97

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

Afdeling II. -

Voorwaarden voor afwijkingen omwille van natuurbeheer of onderzoek

Art. 21. §1. Om redenen van natuurbeheer, met name ter bescherming van kleinwild of ter bescherming van
soorten die op grond van artikel 51 van het Decreet van 21 oktober 1997 als beschermingswaard worden
aangemerkt, kunnen er populatieregulerende acties ondernomen worden ten aanzien van verwilderde katten.
§2. Wanneer er met betrekking tot verwilderde katten, voor het gehele of een gedeelte van het grondgebied van
het Vlaamse Gewest, sensibiliserende of andere maatregelen vastgesteld worden in uitvoering van artikel 51 van
het Decreet van 21 oktober 1997 op het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu, dan zijn deze maatregelen, voor
zover relevant, bepalend voor de reguleringsacties die er in het kader van dit besluit ten aanzien van verwilderde
katten kunnen genomen worden.
§3. De populatieregulerende acties, vermeld in §1, dienen het voorwerp uit te maken van hetzij een beheerplan
kleinwild, hetzij van een wildbeheerplan in de zin van artikel 2, tweede lid, 5de van het besluit van de Vlaamse
regering van 1 december 1998 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachttereinen
vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van de criteria waaronder
beheereenheden kunnen worden erkend.
De minister kan voor deze reguleringsacties en deze beheerplannen, wat dat betreft, nadere regels vaststellen.
§4. De jachtrechthouders of medejachtrechthouders, de grondeigenaars, de grondgebruikers en de door de
jachtrechthouders aangestelde bijzondere veldwachters zetten, binnen de voorwaarden zoals bepaald in vorige
paragraaf, alle diervriendelijke en pijnloze middelen om de populatie van verwilderde katten in hun jachtgebied
te reguleren.
Zij kunnen hierbij onder meer gebruik maken van kastvallen met een maximumvolume van 1000 dm3, waarin
de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen en die, in gesloten toestand, in de zijwand ter hoogte van het
maaiveld minstens één vrije opening hebben waarbinnen een cirkel met een diameter van ten minste 6,5 cm kan
worden beschreven.
De populatieregulering van verwilderde katten met het geweer is slechts toegelaten tot en met het jachtseizoen
van 2009-2010, tenzij er, na een daartoe doorgevoerde wetenschappelijk onderbouwde evaluatie, zou blijken dat
een verderzetting van deze vorm van populatieregulering noodzakelijk is om redenen van natuurbeheer. De
populatieregulering van verwilderde katten met het geweer mag bovendien enkel gebeuren voor zover alle
hiervoor beschreven pijnloze en diervriendelijke oplossingen om de verwilderde katten te vangen zijn ingezet en
hebben gefaald, en voor zover een afstand wordt gerespecteerd van minstens 200 meter van bewoonde
woningen.
§5. Verwilderde katten mogen niet gereguleerd worden binnen een straal van vijftig meter rond de vossen- en
dassenburchten.
Art. 22. De Jachtrechthouders of medejachtrechthouders, de grondeigenaars, de grondgebruikers en de door de
jachtrechthouders aangestelde bijzondere veldwachters mogen, ten behoeve van het natuurbeheer en na
schriftelijke melding aan het agentschap, eieren van de Canadese gans en de grauwe gans schudden, rapen of
vernielen.
De personen, vermeld in het eerste lid, mogen, na schriftelijke melding aan het agentschap, de grauwe gans en
de Canadese gans ten behoeve van het natuurbeheer doden of laten doden:
1° met vuurwapens door personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof;
2° door afvangen met behulp van netten tijdens de periode van 1 juni tot en met 14 juli.
Art. 23. Het agentschap kan, met toepassing van artikel 20 of 33 van het decreet, afzonderlijke vergunningen
verlenen voor jachtactiviteiten die buiten de voorwaarden, vermeld in dit besluit, vallen, om redenen van
natuurbeheer of omwille van wetenschappelijk onderzoek.
Art. 24. Over het op grond van de bepalingen van deze afdeling gedode wild moet binnen de week aan het
agentschap worden gerapporteerd met betrekking tot de geschoten en gevangen aantallen, alsook over het
tijdstip en de locatie van de vangst.

98

Officieuze coördinatie van de jachtreglementering

Afdeling III. -

Voorwaarden inzake handel en vervoer

Art. 25. §1. De wildhandelaren en de restaurantuitbaters mogen diepgevroren wild, dat behoort tot de categorie
grof wild, of diepgevroren hazen, patrijzen of fazanten opslaan en vervoeren buiten de periode die loopt vanaf
de opening van de jacht tot en met de tiende dag die volgt op de sluiting van de jacht op dat wild, op voorwaarde
dat zij kunnen aantonen dat het wild van buiten het Vlaamse Gewest afkomstig is.
Bovendien mag diepgevroren reewild van 1 oktober tot en met 10 december onder dezelfde voorwaarden
worden verhandeld.
§2. Edelherten en damherten mogen het hele jaar door worden geslacht, gedood en vervoerd als vermeld in het
[koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong]
(BVR 15 mei 2009, art. 54; I.: 1 september 2009), op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de dieren
afkomstig zijn uit de kweek en voor zover de herkomst ervan kan worden nagegaan met het Sanitelidentificatieen registratiesysteem.
§3. In de periode dat het toegestaan is reeën te schieten en te vervoeren, is het vervoer alleen toegestaan mits de
reeën gemerkt zijn met een label overeenkomstig artikel 9bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild. Voor reeën die in een ander Belgisch gewest werden
geschoten, moet een getuigschrift van een bevoegde autoriteit worden voorgelegd waaruit de herkomst van dat
wild blijkt.
§4. In de periode dat men alleen fazantenhanen mag schieten en vervoeren, mogen de fazanten alleen worden
vervoerd, te koop aangeboden, verkocht en gekocht, als minstens hun kop met pluimen bedekt is of als zij hun
staartveren hebben behouden.
Art. 26. §1. Het agentschap is belast met het toestaan van het vervoer van levend wild en eieren van wild buiten
de daarop betrekking hebbende openingstijden, in toepassing van artikel 28 van het decreet.
§2. Het is verboden levende fazanten te vervoeren tenzij met vergunning, afgegeven door het agentschap, voor
het vervoer van die levende vogels naar erkende slachterijen, naar wildbedrijven en naar plaatsen buiten het
Vlaamse Gewest of om die vogels in te voeren bij kwekerijen die buiten een jachtterrein liggen.
Als er geen andere bevredigende oplossing bestaat om het behoud van de fazant binnen de wildbeheereenheid in
kwestie te verzekeren, kunnen de eieren uit broedsels van de fazant waarvan het nest bedreigd is door
maaiwerkzaamheden, overgebracht worden voor verdere uitbroeding, het opkweken en het zo snel als mogelijk
maar uiterlijk voor 31 juli van hetzelfde kalenderjaar opnieuw in de natuur brengen van de jongen in hetzelfde
jachtrevier waar de eieren werden verzameld. Het overbrengen van de eieren en jongen wordt door de
jachtrechthouder gemotiveerd in een melding aan het agentschap.
Art. 27. [§ 1] (BVR 15 mei 2009, art. 55,2°; I.: 1 september 2009), Het vervoeren en in de handel brengen van
boom- en steenmarters, bunzings, wezels of hermelijnen is verboden. In afwijking daarvan kan het agentschap
vergunning verlenen voor het vervoer om redenen van natuurbeheer, wetenschappelijk onderzoek of andere
educatieve doeleinden.
[…] (BVR 15 mei 2009, art. 55, 1°; I.: 1 september 2009),
Het is verboden smienten of kieviten in de handel te brengen.
[ §2. In toepassing van artikel 36 van het decreet is handel en vervoer van wild dat afkomstig is van kweek in
gevangenschap, het hele jaar toegelaten. De bewijslast ter zake berust bij de betrokken handelaar of invoerder.]
(BVR 15 mei 2009, art. 55, 3°; I.: 1 september 2009),
Hoofdstuk V. - Slotbepaling
Art. 28. De Vlaamse minister, bevoegd voor het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Kris PEETERS
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De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Hilde CREVITS
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Bijlage. Lijst van de vogelrijke gebieden, vermeld in artikel 1, 4°
1° het gebied, gelegen op het grondgebied van Maaseik en Kinrooi, begrensd door:
a) ten noorden: de Nederlandse grens van de Grensmaas tot de Witbeek;
b) ten oosten en ten zuiden: de Grensmaas van de Bleumerstraat tot de Nederlandse grens;
c) ten westen: de Witbeek tot de Geistingenstraat; de Geistingenstraat tot de Dalerstraat; de Dalerstraat tot de
Maasstraat; de Maasstraat tot de Maasdijk; de Maasdijk tot de Leeuwerikstraat; de Leeuwerikstraat tot de
Broekstraat; de Broekstraat tot de Leugenbrugweg; de Leugenbrugweg tot de Herenlakerweg; de Herenlakerweg
tot Bleumerhoven; Bleumerhoven tot Bleumerpoort; Bleumerpoort tot Bleumerstraat ter hoogte van de
Grensmaas ;
2° het gebied, gelegen op het grondgebied van Herk-de-Stad en Lummen, begrensd door:
a) ten oosten: de Sint-Jorislaan tot de Stationsstraat; de Stationsstraat tot de Mangelbeek;
b) ten zuiden: het Zwartwater tot aan de Houwersbeek; de Houwersbeek tot de Herk; de Herk tot de
Daelemstraat; de Daelemstraat tot de Beerbosstraat; de Beerbosstraat tot de Slapersstraat; de Slapersstraat tot de
Neerstraat; de Neerstraat tot de Sint-Jorislaan;
c) ten westen: de Demer tot het Zwartwater;
d) ten noordwesten: vanaf de Mangelbeek tot aan de Hemelrijkstraat, van de Hemelrijkstraat tot de
Mangelbeekstraat, van de Mangelbeekstraat tot de Schalbroekstraat, van de Schalbroekstraat tot de Goerebeek
en van de Goerebeek tot de Demer;
3° het gebied, gelegen op het grondgebied van Heusden-Zolder, Zonhoven en Hasselt, begrensd door:
a) ten noorden: de A2 tot de Vogelsancklaan; de Vogelsancklaan tot de Nachtegalenstraat;
b) ten oosten: de Nachtegalenstraat tot de Korhaanstraat; de Korhaanstraat tot de Merelstraat; de Merelstraat tot
de Wijvestraat; de Wijvestraat tot de Vierwijerestraat; de Vierwijerestraat tot de Boomsteeg; de Boomsteeg tot
de Halveweg; de Halveweg tot de Kwakstraat; de Kwakstraat tot de Platwijersweg; de Platwijersweg tot de
Slangbeekweg;
c) ten zuiden: de Slangbeekweg tot de Langvennestraat; de Langvennestraat tot het Albertkanaal; het
Albertkanaal tot de Goorstraat;
d) ten westen: de Goorstraat tot de Massinweg; de Massinweg tot de Stokrooieweg; de Stokrooieweg tot de
Schotelstraat; de Schotelstraat tot de Irislaan; de Irislaan tot de Heidestraat; de Heidestraat tot de Abelenlaan; de
Abelenlaan tot de Zandstraat; de Zandstraat tot de Slogen; de Slogen tot de Vrunstraat; de Vrunstraat tot de
Kluisstraat; de Kluisstraat tot de Lamb. Hoelenstraat; de Lamb. Hoelenstraat tot de Sint-Jobstraat; de SintJobstraat tot de Kerkstraat; de Kerkstraat tot de Zwembadstraat; de Zwembadstraat tot de Schaltusstraat; de
Schaltusstraat tot de A2;
4° het gebied, gelegen op het grondgebied van Genk, Diepenbeek en Hasselt, begrensd door:
a) ten noorden: de Berenbroekstraat vanaf het Albertkanaal tot de Kneippstraat; de Kneippstraat tot Holeven;
Holeven tot de Hasseltweg; de Hasseltweg tot de Slagmolenweg; de Slagmolenweg tot de Stiemer;
b) ten oosten: de Stiemer tot het Albertkanaal;
c) ten zuiden: het Albertkanaal tot de Berenbroekstraat;
5° het gebied, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen, begrensd door:
a) ten noorden: de Moerstraat vanaf het Groot Schijn-Voorgracht tot Rode Weel; Rode Weel tot de
Poldervlietweg; Poldervlietweg tot de Rosdijkweg; de Rosdijkweg tot de Havenweg; het Groot schijnVoorgracht vanaf de Havenweg tot het Schoon Schijn;
b) ten oosten: het Schoon Schijn;
c) ten zuiden: het Schoon Schijn tot de Ekerse dijk; de Ekerse dijk tot de Noorderlaan; de Noorderlaan tot het
Groot Schijn-Voorgracht;
d) ten westen: het Groot Schijn-Voorgracht;
6° het gebied, gelegen op het grondgebied van Willebroek, begrensd door:
a) ten noorden: de Rupel;
b) ten oosten: het Mattenstraatje tot de Rupel;
c) ten zuiden: de Heindonkse steenweg tot de Stuyvenbergbaan; de Stuyvenbergbaan tot het Mattenstraatje;
d) ten westen: de Willebroekse vaart tot de Heindonkse steenweg;
7° het gebied, gelegen op het grondgebied van Mechelen, begrensd door:
a) ten noorden: de Grote Nete;
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b) ten oosten: de Spildorenbeek;
c) ten zuiden: de zuidgrens van de grote vijver; Generaal De Wittelaan; Emmausdreef tot Spildorenlaan;
Spildorenlaan tot Spildorenbeek;
d) ten westen: de Dijle;
8° het gebied, gelegen op het grondgebied van Mechelen en Bonheiden, begrensd door:
a) ten noorden: de Mechelse Steenweg tot de Nieuwsstraat, de Nieuwsstraat tot de Putse steenweg; de
Putsesteenweg tot de Nekkerspoelstraat, de Nekkerspoelstraat tot de Dijle;
b) ten oosten: de Ter Doncklaan, de Bonheidensesteenweg tot de Muizenhoekstraat; de Muizenhoekstraat tot de
Guldensporenlaan; de Guldensporenlaan tot de Mechelse Steenweg;
c) ten zuiden en ten westen: de Dijle;
9° het gebied, gelegen op het grondgebied van Beveren, Sint-Gillis-Waas en de stad Antwerpen, begrensd door:
a) ten noorden: de Schelde ter hoogte van de Nederlandse grens;
b) ten oosten: de Melseledijk tot de Kruisdijklaan, de Kruisdijklaan tot de Beverse dijk; de Beverse dijk tot de
waterloop van de hoge landen; de waterloop van de hoge landen tot de Schelde;
c) ten zuiden: de N49 van de Provinciale Baan tot de Melseledijk;
d) ten noordwesten: de Nederlandse grens tot de Grensstraat in Kieldrecht; de Grensstraat tot de Kouterstraat; de
Kouterstraat tot de Dorpsstraat; de Dorpsstraat tot de Molenstraat; van de Molenstraat tot de Molenhoekstraat;
van de Molenhoekstraat tot de Polderstraat; van de Polderstraat tot de Lange Nieuwsstraat; van de Lange
Nieuwsstraat tot de Kreek; van de Kreek tot de Kieldrechtse Baan; van de Kieldrechtse Baan tot de
Verrebroekstraat; van de Verrebroekstraat tot de Provinciale Baan, van de Provinciale Baan tot de N49;
10° het gebied, gelegen op het grondgebied van Laarne, Berlare, Wichelen en Wetteren, begrensd door:
a) ten noorden: van de Burgveldstraat tot de Bergstraat; van de Bergstraat tot Uitbergsestraat; van de
Uitbergsestraat tot de Vaartstraat;
b) ten oosten: van de Veerstraat tot de Molenstraat; van de Molenstraat tot de Burgveldstraat;
c) ten zuiden: de Schelde (Ringvaart) vanaf de Oude Schelde tot de Veerstraat;
d) ten westen: van de Vaartstraat tot de Wetterstraat; van de Wetterstraat tot de Weeldeuitweg; de straat die de
Weeldeuitweg met de Oude Schelde verbindt; van de Oude Schelde tot de Schelde (ringvaart);
11° het gebied, gelegen op het grondgebied van Berlare, begrensd door:
a) ten noorden: de Donklaan;
b) ten oosten: de Donklaan tot de Broekse vaart;
c) ten zuiden: de waterloop die de Broekse vaart ter hoogte van het kruispunt met de Donklaan verbindt met de
Voorste Sloot; van de Voorste Sloot tot de Broekdam; van de Broekdam tot het Papenbontstraatje;
d) ten westen: van het Papenbontstraatje tot de Brielstraat; van de Brielstraat tot de Donklaan;
12° het gebied, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Lokeren en Waasmunster tussen:
a) de Oude Zelebaan, van de afrit van de autoweg E17 op het grondgebeid van Lokeren tot aan de Zelestraat, de
Zelestraat tot aan de Lepelstraat;
b) de Lepelstraat, vanaf de Oude Zelebaan, de Brugstraat tot aan de Durme, de Oude Bruglaan en de Rozenstraat
tot aan de Steenweg Antwerpen- Gent, de Steenweg Antwerpen-Gent vanaf de Rozenstraat tot het kruispunt
Heiken;
c) de Groenselstraat, vanaf de Steenweg Antwerpen-Gent (kruispunt Heiken), de Sousbeekstraat tot aan de
Neerstraat, vervolgens de Neerstraat tot aan de autoweg E17;
13° het gebied, gelegen op het grondgebied van Knokke-Heist, begrensd door:
a) ten noorden: de Noordzee;
b) ten oosten: de Nederlandse grens;
c) ten zuiden: Oosthoekplein tot de Nieuwe Hazegrasdijk; de Nieuwe Hazegrasdijk tot de Hazegraspolderdijk;
de Hazegraspolderdijk tot de Nieuwe Hazegraspolderdijk; de Nieuwe Hazegraspolderdijk tot de Internationale
Dijk; de Internationale Dijk tot de Nederlandse grens;
d) ten westen: de Appelzakstraat tot de Zwinlaan; de Zwinlaan van de Appelzakstraat tot de Bronlaan; de
Bronlaan tot het Oosthoekplein;

14° het gebied, gelegen op het grondgebied van Damme en Brugge, begrensd door:
a) ten noordoosten: het Leopoldkanaal vanaf de Ronselaerebeek tot de Oude Sluissedijk;
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b) ten oosten: de Oude Sluissedijk tot Hulsterlo; Hulsterlo tot Konduitput; Konduitput tot Legeweg;
c) ten zuiden: van Legeweg tot Bonemstraat; Bonemstraat tot Branddijk; Branddijk tot Pijpeweg; van Pijpeweg
naar Aardenburgse weg; van Aardenburgse weg tot Broekweg; van Broekweg tot Polderstraat; van Polderstraat
tot Kanaal Brugge-Sluis; Kanaal Brugge-Sluis ter hoogte van de Polderstraat tot de Gemene Weidestraat;
Gemene Weidestraat tot Brugse Steenweg; Brugse Steenweg tot Pauverleutestraat; Pauverleutestraat tot
Ronselaerebeek;
d) ten noordwesten: de Ronselaerebeek;
15° het gebied, gelegen op het grondgebied van Jabbeke, Zuienkerke en Brugge, begrensd door:
a) ten noorden: de Mareweg tot de Molenweg; de Molenweg tot de Biezenstraat;
b) ten oosten: de Biezenstraat tot de Lege Moerstraat;
c) ten zuiden: het Kanaal Gent-Oostende;
d) ten westen: de Oosternieuwweg tot de Oosternieuwweg-Zuid; de Oosternieuwweg-Zuid tot de Mareweg;
16° het gebied, gelegen op het grondgebied van De Haan, begrensd door:
a) ten noorden: van Bromzwijn ter hoogte van het kruispunt van de Zandstraat met de Nieuwe Steenweg, tot
Kromzwijn; van Kromzwijn tot de Bredeweg; van de Bredeweg tot de Kloosterstraat; van de Kloosterstraat tot
de Vijfwegestraat;
b) ten oosten: de Vijfwegestraat vanaf de Kloosterstraat tot het kruispunt van de Brugse Baan met de Bredeweg;
c) ten zuiden: van de Bredeweg tot de Polderstraat; Polderstraat tot Dorpsstraat;
d) ten westen: de Dorpsstraat vanaf de Polderstraat, tot de Nieuwe Steenweg; van de Nieuwe Steenweg tot
Bromzwijn ter hoogte van het kruispunt van de Zandstraat met de Nieuwe Steenweg;
17° het gebied, gelegen op het grondgebied van Oudenburg en Oostende, begrensd door:
a) ten noorden: de spoorlijn Brugge-Oostende;
b) ten oosten: het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort;
c) ten zuiden: de Zandvoordsestraat vanaf het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort tot de Zandvoordedorpstraat;
Zandvoordedorpstraat tot de Kasteelstraat;
d) ten westen: de Kasteelstraat tot de Zandvoordsestraat; de Zandvoordsestraat tot de Stationsstraat; de
Stationsstraat tot de spoorlijn Brugge-Oostende;
18° het gebied, gelegen op het grondgebied van De Haan, Zuienkerke en Blankenberge, begrensd door:
a) ten noorden: de Blankenbergsesteenweg tot de Koninklijke Baan; de Koninklijke Baan tot de
Kemmelbergstraat; de Kemmelbergstraat tot de Scharebrugstraat; de Scharebrugstraat tot Blankenbergse Dijk;
Blankenbergse Dijk tot de Ruiterstraat; Ruiterstraat tot Brugse Steenweg;
b) ten oosten: de Grote Watergang vanaf de Copsweg tot de Kruisilader; Kruisilader tot de Brugse Steenweg;
Brugse Steenweg tot Ruiterstraat;
c) ten zuiden: de Doelhofstraat tot Kerkvliet; Kerkvliet tot de Blankenbergse Vaart; de Blankenbergse Vaart tot
de Verloren Hooistraat; de Verloren Hooistraat tot de Copsweg; de Copsweg tot de Grote Watergang;
d) ten westen: de Brugsesteenweg vanaf de Doelhofstraat tot de Ringlaan; de Ringlaan tot de
Blankenbergsesteenweg;
19° het gebied, gelegen op het grondgebied van Brugge, begrensd door:
a) ten noorden: de Kustlaan tot de Isabellalaan; Isabellalaan;
b) ten oosten: de Alfred Ronsestraat;
c) ten zuiden: de Havenrandweg-Zuid, de Alfred Ronsestraat;
d) ten westen: het Boudewijnkanaal;
20° het vogelrichtlijngebied Krekengebied, met uitzondering van de volgende gedeelten:
a) op het grondgebied van Assenede, het gedeelte ten oosten van de Zwartesluisbeek (Vlietbeek) vanaf de
Nederlandse grens tot de Oude Molenstraat;
b) op het grondgebied van Sint-Laureins, het gedeelte begrensd door:
1) ten noorden: de Hontseindestraat;
2) ten oosten de Sint-Margrietestraat;
3) ten zuiden en ten westen: de Groenstraat;
c) op het grondgebied van Sint-Laureins, het gedeelte begrensd door:
1) ten noordoosten: de Kruispolderstraat;
2) ten zuidoosten, zuidwesten en westen: de Hontseindestraat;
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21° het vogelrichtlijngebied IJzervallei;
22° de buitendijkse gebieden langs de volledige Zeeschelde en de getijgebieden van Durme, Rupel, Dijle en
Nete; onder buitendijks gebied wordt verstaan het gebied tussen de laagwaterlijn en de winterdijk;
23° het gebied, gelegen op het grondgebied van Gent, begrensd door:
a) ten noorden: de Zandloperstraat vanaf de R4 tot de Brugse Steenweg;
b) ten oosten: de Brugse Steenweg tot de Rooigemlaan; de Rooigemlaan tot de Drongense Steenweg;
c) ten zuiden: de Drongense Steenweg tot de R4;
d) ten westen: de R4;
24° het gebied, gelegen op het grondgebied van Lier, Duffel, Rumst en Mechelen, begrensd door:
a) ten noorden: de Mechelsesteenweg ter hoogte van de R16 in Lier tot Liersesteenweg in Duffel; de
Liersesteenweg tot de Vanderlindenlaan; de Vanderlindenlaan tot de Kiliaanstraat; de Kiliaanstraat tot de
Leopoldstraat; de Leopoldstraat tot de Stationsstraat; de Stationsstraat tot de A. Stocquetlaan; de A. Stocquetlaan
tot de Walemstraat; de Walemstraat tot de Varenstraat in Rumst; de Varenstraat tot de Mechelsesteenweg;
b) ten oosten: de R16 in Lier van de Waversesteenweg tot de Mechelsesteenweg;
c) ten zuiden: Lange Zandstraat in Walem tot Liersesteenweg; Liersesteenweg tot Mechelse Baan; Mechelse
Baan tot Berkhoevelaan; Berkhoevelaan tot Oude Liersebaan; Oude Liersebaan tot Waversesteenweg;
Waversesteenweg tot de R16 in Lier;
d) ten westen: de Mechelsesteenweg in Walem van de Varenstraat tot de Koning Albertstraat.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling
van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Kris PEETERS
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Hilde CREVITS
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2 juni 2009 - Ministerieel besluit tot vaststelling van de handleiding en van de formulieren vermeld in
artikel 6, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de
voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend (B.S. 28 augustus 2009)

DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR,

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2001, 30 april 2004, 7
mei 2004 en 16 juni 2006;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden
waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, artikel 6, § 2;
Gelet op advies 45.477/3 van de Raad van State, gegeven op 2 december 2008, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,

BESLUIT:
Artikel 1. In dit ministerieel besluit wordt verstaan onder het besluit van de Vlaamse Regering: het besluit van
de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan
worden uitgeoefend.
Art. 2. De handleiding, vermeld in artikel 6, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering, wordt als bijlage I bij
dit besluit gevoegd.
Art. 3. Het formulier vermeld in artikel 6, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering, waarmee
wildbeheereenheden en jachtrechthouders een voorstel voor jacht in vogelrijke gebieden kunnen opmaken in
consensus met alle betrokken partijen van het gebied in kwestie, wordt als bijlage II bij dit besluit gevoegd.
Art. 4. Het formulier vermeld in artikel 6, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering, waarmee
wildbeheereenheden en jachtrechthouders een voorstel voor jacht in vogelrijke gebieden kunnen opmaken
zonder consensus met alle betrokken partijen van het gebied in kwestie, wordt als bijlage III bij dit besluit
gevoegd.
Art. 5. De voorstellen, vermeld in artikel 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering, die niet met behulp
van de in artikel 3 en 4 vermelde formulieren worden ingediend, worden aanvaard voor verdere behandeling op
voorwaarde dat zij worden ingediend ten laatste op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.
Brussel, 2 juni 2009
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Hilde CREVITS
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Bijlage I: Handleiding voor de mogelijke jacht in vogelrijke gebieden in de periode van 15 november tot 1 maart
Handleiding voor de mogelijke jacht in vogelrijke gebieden in de periode van 15 november tot 1 maart

1. Inleiding
In Vlaanderen liggen een aantal waterrijke gebieden waarvoor Vlaanderen een internationale
verantwoordelijkheid heeft inzake bepaalde soorten watervogels. Het Vlaamse Gewest wil in die gebieden
maatregelen nemen die ervoor zorgen dat die gebieden hun grote waarde voor watervogels kunnen behouden en
versterken. Eén van die maatregelen is het beperken van verstoring van trekkende en overwinterende
watervogels.
Van de term “vogelrijke gebieden” was voor het eerst formeel sprake in het Jachtopeningsbesluit 2003-2008.
Het gaat in essentie om gebieden die een internationale betekenis hebben als overwinteringsgebied of
doortrekgebied voor één of meer soorten watervogels. Voor het bepalen van dat internationale belang wordt
gebruikgemaakt van het zogenaamde 1 %-criterium. Dat betekent dat gebieden die regelmatig minstens 1 % van
de totale biogeografische populatie van één of meer soorten watervogels herbergen, van internationaal belang
worden geacht voor die soort of soorten. Het grootste deel van die gebieden werd op basis van dit criterium ook
aangeduid als Europees Vogelrichtlijngebied en/of Ramsargebied. Niet alle internationaal belangrijke
watervogelgebieden werden integraal als vogelrijk gebied aangeduid. In sommige gevallen gaat het maar om een
aantal belangrijke deelgebieden.
In het Jachtopeningsbesluit 2003-2008 was er voor die vogelrijke gebieden een volledig jachtverbod van kracht
vanaf 15 november. In artikel 6 van het nieuwe Jachtvoorwaardenbesluit wordt er nu afgestapt van die lineaire
maatregel en worden de verstoringsbeperkende maatregelen potentieel meer afgestemd op de lokale situatie in
de vogelrijke gebieden.
Wildbeheereenheden en jachtrechthouders kunnen, in overleg met natuurverenigingen en overheden die er
gebieden in beheer hebben, en met de lokale landbouworganisaties, zelf maatregelen voorstellen om verstoring
van belangrijke watervogelpopulaties te vermijden of te beperken. De uitgangspunten zijn dus enerzijds het
beperken van verstoring van overwinterende watervogelpopulaties, en anderzijds het vinden van een compromis
tussen natuurbehoud, natuurrecreatie, landbouw en jacht in belangrijke vogel- en natuurgebieden.
In deze handleiding wordt de nodige basisinformatie opgenomen en worden enkele indicatieve richtlijnen
verstrekt voor het nemen van de nodige maatregelen om verstoring van watervogels te vermijden of sterk te
beperken.
2. Mogelijke maatregelen in het kader van het vermijden van rustverstoring door jachtactiviteiten in
vogelrijke gebieden
Er kunnen in principe drie types maatregelen genomen worden om jachtverstoring binnen een vogelrijk gebied
te vermijden of te beperken:
•

afspraken over de concentratie van de jachtactiviteit in de tijd;

•

afspraken over de concentratie van de jachtactiviteit in de ruimte;

•

afspraken over de intensiteit van de jacht.
A. Afspraken over de tijd

Afspraken over de jachttijd houden in dat er, binnen het vogelrijk gebied, gedurende een bepaalde periode niet
gejaagd wordt, en dat de jachtactiviteiten dus geconcentreerd worden in andere perioden.
Bij deze optie komt het er vooral opaan om een datum vast te leggen waarop, in het vogelrijke gebied, de jacht
opgeschort wordt. Die datum moet in hoofdzaak bepaald worden afhankelijk van het ogenblik waarop
belangrijke aantallen overwinterende watervogels beginnen aan te komen, en dus niet alleen tijdens de periode
waarin de piekaantallen voorkomen. Vogels moeten bij aankomst in een gebied immers als het ware “leren” of
er al dan niet gevaar dreigt en waar zich rustgebieden bevinden. Dat varieert uiteraard van soort tot soort, soms
zelfs van jaar tot jaar. Er moet gestreefd worden naar een datum die voor de meeste soorten een redelijke
garantie biedt tegen al te grote en langdurende verstoring.
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Over het algemeen zal men een vaste, voor vijf jaar aan te houden datum willen afspreken, aangezien dat voor
duidelijkheid zorgt. Zo is bv. 15 november – de datum van het vorige Jachtopeningsbesluit – een plausibele
richtdatum. Er kan evenwel ook, op basis van waarnemingen, een andere datum afgesproken worden als
begindatum voor het opschorten van de jacht.
Als alternatief zouden de partners, in een reële situatie en als er een goede verstandhouding is, kunnen afspreken
dat een jachtvrije periode ingaat zodra de eerste betekenisvolle waarnemingen worden gedaan van de te
beschermen vogelsoorten. We hebben dan een voorwaardelijke sluitingstijd: zodra de partners vaststellen dat de
overwinterende trekvogels aankomen, wordt de jacht in het bewuste vogelrijke gebied opgeschort.
B. Afspraken over de ruimte
Bij deze optie wordt het vogelrijk gebied ingedeeld in verschillende zones. Voor elk van die zones wordt er een
specifiek jachtregime vastgelegd. Dit kan variëren van een volledig jachtverbod tot helemaal geen aanvullende
jachtbeperkingen.
Het is niet de bedoeling om jachtvrije zones louter te beperken tot alleen de gebieden waar al op een andere
basis geen jachtrecht meer wordt uitgeoefend (bv. reservaatpercelen), tenzij die in alle ecologische behoeften
van de watervogelpopulaties in het gebied zouden voldoen. Wel kan overwogen worden om afspraken na te
streven waarbij bepaalde reservaatpercelen samen met private percelen in één grote cluster gedurende langere
tijd jachtvrij worden verklaard, terwijl andere reservaatpercelen samen met andere private percelen in hetzelfde
gebied bejaagbaar kunnen worden gesteld. Let wel, deze oplossing kan alleen maar als er een formeel geldige
afwijking verkregen wordt van het jachtverbod dat normaal gesproken voor reservaatpercelen geldt (zie art. 35,
§ 2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu).
De afbakening van jachtvrije zones moet in elk geval in de eerste plaats afgestemd worden op de ecologische
vereisten van de verschillende soorten watervogels en vergt een goed inzicht in het ruimtegebruik door de
vogels. Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het aantalsverloop, de periode van aanwezigheid
en de habitats die de vogels gebruiken, hetzij als rustplaats, hetzij als foerageergebied. Een deel van die
informatie (stand van zaken tot en met 2007) wordt, voor de onderscheiden vogelrijke gebieden, gegeven aan
het einde van deze handleiding. Het is evenwel duidelijk dat vooral een goede, lokaal verankerde, actuele kennis
over het gebied en de pleisterende watervogels aan de basis zal moeten liggen van de afgebakende rust- en
foerageerzones.
De afgebakende rustzones moeten voldoende groot zijn. Ze moeten immers een voldoende groot aantal vogels
kunnen herbergen. Hoe groter een gebied, hoe kleiner ook de kans op verstorende effecten van buitenaf. Het is
moeilijk om algemene richtcijfers te geven voor de oppervlakte van af te bakenen rustzones. Er moet eerder
gedacht worden aan een ordegrootte van honderden ha dan van tientallen ha. Houd er ook rekening mee dat er
het best jachtvrije bufferzones (500 meter als richtwaarde) voorzien kunnen worden rond afgebakende
slaapplaatsen en foerageergebieden. Hoe kleiner een gebied, hoe belangrijker de bufferzones worden om
randverstoring te vermijden.
In een aantal gevallen kan blijken dat het vogelrijke gebied vooral rustgebieden omvat en dat de belangrijkste
foerageergebieden buiten de begrenzing van het vogelrijke gebied vallen. Niets belet dat het onderling overleg
met de andere partners, ook vanuit het principe van “wise use”, ertoe leidt dat er vrijwillige afspraken worden
gemaakt over die zones buiten de vogelrijke gebieden.
C. Afspraken over de jachtwijze
Ook als bepaalde jachtactiviteiten in een bepaalde zone gedurende een bepaalde tijd in de winterperiode zijn
toegestaan, hetzij omdat daar afspraken over gemaakt zijn, zoals beschreven in punt 2.1 en 2.2, hetzij omdat er
bijzondere bejaging of bestrijding nodig is, kunnen jagers hun activiteiten op zo’n manier aanpassen dat
verstoring van watervogelconcentraties vermeden of beperkt wordt. Een voorbeeld. Er is een hazenjacht gepland
op een bepaalde datum in een bepaald gebied. De dag voordien blijkt echter dat er net in dat gebied duizenden
ganzen pleisteren. In zo’n geval kun je de geplande jacht het best verschuiven naar een andere datum of
verplaatsen naar een ander gebied waar er geen ganzen zitten. Een tweede voorbeeld. Als er in een tijdelijk
overstroomd graslandgebied vele duizenden Smienten en andere eendensoorten pleisteren, dan kan het
aangewezen zijn om het gebied even met rust te laten tot de overstromingen voorbij zijn.
Wat verstoring betreft maakt het niet of er nu alleen gejaagd wordt op watervogels of op andere soorten zoals
Haas en Patrijs. Het is dus belangrijk dat er in rustzones een volledig jachtverbod wordt ingesteld.
Uitzonderingen hierop moeten heel zorgvuldig bepaald worden.
Er kan overigens in het algemeen gedacht worden aan afspraken over “laag-intensieve jacht”, waarbij er in een
uitgestrekt jachtgebied bv. tegelijkertijd maar “twee geweren” actief kunnen zijn. Dergelijke afspraken vereisen
natuurlijk discipline, een goede coördinatie en een goede verstandhouding.
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Bij het optreden van landbouwschade in vogelrijke gebieden – schade die zou leiden tot bijzondere bejaging –
moet er, meer dan in andere zones, eerst zorgvuldig nagegaan worden of er andere, minder verstorende
maatregelen genomen kunnen worden. Indien er toch een bijzondere bejaging wordt gemeld, moet de impact
ervan op de rustfunctie van het gebied zo klein mogelijk worden gehouden (zeer lokaal, beperkte periode).
D. Combinaties
De drie hierboven geschetste types afspraken kunnen ook gecombineerd worden toegepast. In theorie ontstaan
er zo acht mogelijke maatregelenpakketten die de partners kunnen afspreken voor één vogelrijk gebied:
in de tijd

in de ruimte

over de wijze

1. alle types afspraken worden gehanteerd

ja

ja

ja

2. afspraken over jachttijden en zones

ja

ja

nee

3. afspraken over jachttijden en methodes

ja

nee

ja

4. alleen afspraken over jachtvrije tijden

ja

nee

nee

5. afspraken over zones en methodes

nee

ja

ja

6. alleen afspraken over jachtvrije zones

nee

ja

nee

7. alleen afspraken over jachtwijzen

nee

nee

ja

8. geen afspraken over verstoring

nee

nee

nee

De eerste optie is die waarbij gebruikgemaakt wordt van de drie mogelijke afsprakentypes tegelijk. In reële
situaties en op voorwaarde dat er een goede verstandhouding is, zal dit dikwijls de meest aangewezen optie zijn
om ook daadwerkelijk alle jagers in het gebied in kwestie te kunnen engageren. Niet het hele vogelrijke gebied
wordt dan gedurende een periode jachtvrij verklaard, maar wel betekenisvolle delen ervan (bv. reservaten en
omliggende buffers, of bepaalde rust- en foerageergebieden met rustbuffers). Die rustperiode kan, althans voor
deze zones, vroeger aanvangen dan wat bepaald was in het vorige Jachtopeningsbesluit. Tegelijk worden er,
voor de tijden en zones waarbinnen er in de wintermaanden wél gejaagd kan worden, afspraken gemaakt over de
omvang en de schaal van de jachtactiviteiten.
De tweede optie behelst een maatregelenpakket waarbij de partners afspraken maken op basis van “tijd” en
“plaats”, maar niet over de jachtwijze. Dat zou kunnen betekenen dat er al eens een intensieve jachtpartij
plaatsvindt, wat op zijn beurt maakt dat de bufferzones of de gesloten tijden ruimer bemeten zouden moeten zijn
dan in de vorige optie.
De derde optie houdt in dat er, voor het hele vogelrijke gebied, een gesloten tijd wordt ingesteld, en dat er ook
afspraken gemaakt worden over de jachtwijze en -organisatie. Doordat er wellicht een meer sobere, laagintensieve jachtactiviteit wordt afgesproken, zal het eventueel mogelijk zijn om de gesloten periode ietwat te
beperken in de tijd.
De vierde optie lijkt het meest aangewezen als men zonder meer een lineaire maatregel wil uitwerken voor het
volledige vogelrijk gebied. Meestal komt dat neer op een jachtverbod, per seizoen, vanaf een bepaalde datum
(zoals de 15 november die ingesteld was op grond van het Jachtopeningsbesluit 2003-2008 en die ook in het
nieuwe Jachtvoorwaardenbesluit geldt, voor zover men voor een gebied geen oplossing vindt).
De vijfde optie komt erop neer dat er weliswaar de hele winter kan worden gejaagd in het vogelrijke gebied,
maar dan niet in bepaalde zones of op een intensieve manier. In die zones is de jacht dan het jaar rond gesloten.
Het spreekt voor zich dat de afspraken over die zones en wijzen betekenisvol zullen moeten zijn voor er sprake
kan zijn van een afdoende voorkoming of vermindering van verstoring.
De zesde optie beperkt zich tot het instellen van zones die het jaar rond zonder meer jachtvrij zijn. Als die zones
de noodzakelijke rust- en/of fourageergebieden bevatten en ook de nodige buffers, dan kan dat voldoende zijn.
De zevende optie betreft afspraken die alleen betrekking hebben op jachtwijzen. Deze optie beantwoordt aan het
ideaal van de weidelijke, niet-verstorende jacht. Omgekeerd moet men niet te optimistisch zijn over een regeling
waarbij bijvoorbeeld “maar” één keer per week of per twee weken gejaagd wordt. Het verhindert meestal de
ontwikkeling van echte rustzones. Als vogels geconfronteerd worden met jacht in een gebied, gaan ze dat gebied
voor een bepaalde tijd vermijden. Vanuit verstoringsoogpunt is het dus aangewezen om bovendien
jachtactiviteiten te concentreren in een beperkte periode, met een hogere frequentie, dan ze te spreiden over een
lange periode met een lagere frequentie. Op zich lijkt de zevende optie dan ook niet aangewezen.
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De achtste optie strookt niet met het Jachtvoorwaardenbesluit en leidt automatisch tot de vierde optie.
Deze bespreking maakt dus dat alleen de eerste zes opties overblijven als mogelijkheden.

3. Concrete werkwijze voor het opmaken van een voorstel

A. Documentering
In de eerste plaats is het belangrijk om, uitgaande van de gegevens in punt 4, een lijst op te maken van alle
watervogelsoorten waarvoor het gebied (internationaal) belangrijk is. Ook aanvullende informatie over die
soorten is belangrijk. In welke aantallen overwinteren ze? In welke periode komen die soorten doorgaans voor?
Als de vergelijking gemaakt wordt van de verschillende soorten watervogels, wat hun aanwezigheidsperiode
betreft, wat zijn dan de uiterste data voor alle soorten samen genomen?
Tegelijk moet er een lijst ter beschikking zijn van alle jachtwildsoorten waarvoor het gebied belangrijk is. Wat is
de openingsperiode voor die soorten? Hoe wordt er gejaagd op die soorten (frequentie, al of niet drijfjacht
enzovoort)?
Ook cartografisch materiaal is belangrijk. Er is behoefte aan een gedetailleerde kaart van het gebied, met daarop
ook de grenzen van het vogelrijke gebied, bij voorkeur ook met informatie over bepaalde
beschermingsstatussen, aanwezige biotopen, grondgebruik enzovoort. Daarbij is er ook een kaart nodig waarop
de terreinen van de verschillende jachtrechthouders zijn aangeduid. Het is ook nuttig om een goed beeld te
hebben van huidige jachtvrije zones zoals natuurreservaten, bepaalde privé-eigendommen, havengebieden,
enzovoort.
B. Eerste keuzemoment: onderverdeling in zones (opties 1, 2, 5 en 6) of niet (opties 3 en 4)?
Er kunnen diverse redenen zijn om een vogelrijk gebied niet onder te verdelen in verschillende zones met elk
hun eigen jachtregime. Het gebied kan te klein zijn of het kan integraal belangrijk zijn als rust- en
foerageergebied. Een ander argument kan zijn dat men alle jachtrechthouders in het gebied in gelijke mate
beperkingen wil opleggen of dat er onenigheid is onder die jachtrechthouders.
Als men het wél eens geraakt over verschillen in beperkingen tussen de jachtterreinen en als het vogelrijk gebied
groot genoeg is, dan kan er wel sprake zijn van een zonering binnen het gebied, met onder meer rust- en
foerageergebieden.
C. Tweede keuzemoment, bij niet-onderverdeling in zones (opties 3 en 4): vaste of variabele
gesloten tijden?
Als gekozen wordt voor de lineaire maatregel van gesloten tijd voor het volledige vogelrijke gebied, dan is een
verdere indeling van het gebied in verschillende zones niet noodzakelijk. In dat geval kan men zich beperken tot
het bepalen van de periode waarin al dan niet gejaagd wordt. In aanvang kan ervan uitgegaan worden dat die
periode gelijk is aan de periode die aangemerkt is als reserveoptie in het Jachtvoorwaardenbesluit, meer bepaald
van 15 november tot en met eind februari.
Maar er kan ook gekozen worden voor kortere of langere gesloten tijden, of voor een verschuifbare gesloten tijd,
afhankelijk van de aankomst en het vertrek van de te beschermen watervogels. Dat laatste is alleen maar
mogelijk als er (telefoon- en mail-)processen afgesproken worden op grond waarvan vastgesteld wordt dat de
jacht gesloten moet worden.
D. Derde keuzemoment, bij niet-onderverdeling in zones: open tijd koppelen aan aanvullende
beperkingen (optie 3) of niet (optie 4)?
Als de jachtrechthouders zichzelf aanvullende beperkingen opleggen wat intensiteit van de jachtactiviteit betreft,
dan kan het bespreekbaar zijn dat de gesloten tijd in lengte beperkt wordt, of dat alleen onder die voorwaarden
verschuifbaarheid van het tijdstip (zie 3.3) wordt toegestaan.
E. Tweede keuzemoment, maar dan bij een verdeling in zones (opties 1, 2, 5 en 6): vertrekken bij
de jachtvrije of de jaagbare zones?
Als geopteerd wordt voor een zonering van het vogelrijke gebied, moeten de rust- en foerageergebieden wel in
kaart worden gebracht. Die kunnen verschillen van soort tot soort. Het is belangrijk dat voor alle beschouwde
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soorten verstoringsvrije rust- en foerageergebieden beschikbaar zijn. Het is bovendien nodig om ook in de
nodige bufferzones te voorzien rond afgebakende rust- en foerageergebieden.
Het kan ook handig zijn om in omgekeerde richting te beginnen, namelijk met het afbakenen van de habitats en
gebieden die weinig of geen actuele of potentiële waarde hebben voor watervogels, noch als foerageergebied,
noch als rustgebied. In het overblijvende gebied worden vervolgens huidige (en potentiële) rustzones en
foerageergebieden voor watervogels ingetekend, eventueel met een onderscheid tussen kernzones en nietkernzones als voldoende gedetailleerde informatie beschikbaar is.
F. Derde keuzemoment bij de verdeling in zones: is het jachtvrij zijn van bepaalde zones de enige
maatregel (optie 6)?
Als er voldoende zones afgebakend kunnen worden die de noodzakelijke rust- en fourageergebieden bevatten en
ook de nodige buffers, en die voldoende langdurig jachtvrij gesteld kunnen worden, dan kan dat voldoende zijn
(optie 6).
Als echter optie 6 niet zomaar mogelijk is, dan zal er gecombineerd moeten worden met algemene sluitingstijden
en of met afspraken over jachtmethoden.
G. Vierde keuzemoment bij de verdeling in zones: welke extra afspraken worden er opgenomen
(opties 1, 2 of 5)?
Het is mogelijk dat de afbakening van zones gepaard moet gaan met extra afspraken. Dan kan er gekozen
worden tussen een combinatie van afspraken over zones + methoden (optie 5), zones + tijden (optie 2) of zones
+ tijden + methodes (optie 1). De combinatie van zones en tijden kan bv. inhouden dat er bepaalde zones het
gehele jaar jachtvrij zijn, andere zones een deel van het jaar jachtvrij, en nog andere zones normaal bejaagbaar
zijn. Dat kan dan weer gecombineerd worden met afspraken over de jachtintensiteit per zone.
H. Slotmoment: inventaris van overblijvende knelpunten
Aan het einde van de besprekingen moet er een lijst opgemaakt worden van alle knelpunten die na het overleg
tussen de verschillende sectoren overblijven, zowel wat de zonering als de periodieke maatregelen betreft. Als er
geen gezamenlijk voorstel voorgelegd kan worden, dan moet elke sector een eigen voorstel op tafel leggen
(inclusief de nodige argumentatie voor de voorgestelde maatregelen).
Het formulier dat als bijlage II bij het ministerieel besluit gevoegd is, kan gebruikt worden om een
gestructureerd voorstel van afsprakennota in consensus met alle betrokken partijen op te maken.
Het formulier dat als bijlage III bij het ministerieel besluit gevoegd is, kan gebruikt worden om een
gestructureerd voorstel op te stellen als er geen consensus bereikt wordt.

4. Aantallen, periode van aanwezigheid en habitatkeuze van de belangrijkste soorten watervogels in
vogelrijke gebieden
In deze rubriek wordt een overzicht geboden van de vogelrijke gebieden en van de te beschermen, internationaal
relevante soorten die er voorkomen.
IJzer- en Handzamevallei
De IJzer - (en Handzame)vallei is één van de belangrijkste watervogelgebieden in Vlaanderen. Soms worden er
tot meer dan 50.000 eenden en ganzen geteld. Belangrijke deelgebieden zijn het Blankaart-natuurreservaat, het
waterspaarbekken, de IJzerbroeken en de vallei van de Handzamevaart.
Het afgebakende vogelrijke gebied komt overeen met de grenzen van het Vogelrichtlijngebied en is 5136 ha
groot.
Het gebied is van internationaal belang voor Kolgans, Smient, Wintertaling, Pijlstaart en Slobeend. Maar ook
andere soorten watervogels komen er in belangrijke aantallen voor zoals Kleine Zwaan, Krakeend, Kievit,
Goudplevier, Wulp en Kemphaan. De grootste aantallen watervogels komen er voor in de periode novemberfebruari. Bij overstromingen in de IJzerbroeken kan dat in bepaalde jaren echter ook al het geval zijn tijdens de
maanden september en oktober.
Kolgans
- Aantallen: 8.000-12.000 exemplaren
- Periode: 1 november – 31 maart
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- Habitat foerageergebieden: vooral graslanden, soms op akkerland (oogstresten)
- Habitat slaapplaatsen: grote waterplassen (Blankaartvijver, spaarbekken, overstroomde broeken)
Smient
- Aantallen: 15.000 – 20.000 exemplaren (tot 50.000 in strenge winters)
- Periode: 1 oktober – 15 april
- Habitat foerageergebieden: natte graslanden
- Habitat rustgebieden: grote waterplassen (Blankaartvijver, spaarbekken, overstroomde broeken)
Wintertaling
- Aantallen: 1.000 – 6.000 exemplaren (uitzonderlijk tot 10.000)
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat: foerageergebieden: vooral natte graslanden met veel plassen en sloten, moerassen, ondiep
water met slikken, wilgenbroekbossen
- Habitat rustgebieden: vooral open water en aangrenzende moerassen, overstroomde graslanden
Pijlstaart
- Aantallen: 100 – 1.200 exemplaren (uitzonderlijk tot 2.400)
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: vooral natte en bij voorkeur overstroomde graslanden
- Habitat rustgebieden: vooral open water, overstroomde graslanden
Slobeend
- Aantallen: 300 – 1.600 exemplaren
- Periode: 1 augustus – 15 april
- Habitat foerageergebieden: vooral natte en bij voorkeur overstroomde graslanden, open water (plassen,
brede sloten…)
- Habitat rustgebieden: vooral open water (Blankaartvijver, spaarbekken), overstroomde graslanden
Oostkustpolders
De Oostkustpolders strekken zich uit van Oostende tot Knokke (30.500 ha). Het gaat om het belangrijkste
overwinteringsgebied voor ganzen in Vlaanderen. De huidige afgebakende vogelrijke gebieden omvatten maar
een klein deel van de ganzenpleisterplaatsen. Die gebieden moeten dus de nodige rustzones omvatten voor de
volledige ganzenpopulatie aan Oost- en Middenkust. Het gaat om de Zwaanhoek (346 ha), de polders van
Vlissegem-Klemskerke (450 ha), de Meetkerkse Moeren (567 ha), de Uitkerkse Polder (1575 ha) en de Polders
rond Damme (1785 ha). In het totaal beslaan ze dus ca. 4700 ha terwijl het volledige gebied dat door de ganzen
wordt gebruikt ongeveer 30.500 ha omvat.
Niet alleen voor ganzen maar ook voor eenden en steltlopers zijn de Oostkustpolders van zeer groot belang, o.a.
voor Smient, Goudplevier en Wulp. Op natte stukken en kleine plassen vind je ook Slobeenden, Wintertalingen
enzovoort.
Kleine Rietgans
- Aantallen: 35.000 – 40.000 exemplaren
- Periode: 1 november – 31 januari
- Habitat foerageergebieden: vooral graslanden, soms op akkerland (oogstresten)
- Habitat slaapplaatsen: slapen meestal in de foerageergebieden
Kolgans
- Aantallen: 20.000 – 35.000 exemplaren
- Periode: 1 november – 15 maart
- Habitat foerageergebieden: vooral graslanden, soms op akkerland (oogstresten)
- Habitat slaapplaatsen: vooral graslanden, soms ook waterplassen (o.a. Zwin)
Grauwe Gans
- Aantallen: 4.000 – 6.500 exemplaren
- Periode: 1 september – 30 maart
- Habitat foerageergebieden: vooral graslanden en akkerland (wintertarwe, oogstresten)
- Habitat slaapplaatsen: waterpartijen
Smient
- Aantallen: 15.000 – 20.000 exemplaren (tot 50.000 in strenge winters)
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: (vochtige) graslanden
- Habitat rustgebieden: grotere waterplassen, kanalen, brede sloten, natte graslanden
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Havengebied Zeebrugge
De aantrekkingskracht van het havengebied van Zeebrugge voor watervogels komt vooral door de combinatie
van rust, grote waterpartijen en zeer natte polders en opgespoten terreinen. Veel geschikte terreinen verdwijnen
echter na verloop van tijd door de verdere havenontwikkeling.
Het afgebakende vogelrijk gebied is 1406 ha groot en beperkt zich tot de Achterhaven. In de Voorhaven zijn de
belangrijkste terreinen voor watervogels inmiddels verdwenen door de bouw van containerkaaien.
Het havengebied van Zeebrugge was en is nog steeds van internationaal belang voor Grauwe Ganzen, Smient,
Krakeend, Pijlstaart en Slobeend. Ook verschillende steltlopersoorten komen er elke winter in zeer grote
aantallen voor.
Grauwe Gans
- Aantallen: 3.000 – 5.000 exemplaren
- Periode: 1 september – eind februari
- Habitat foerageergebieden: graslanden, akkers, opgespoten terreinen, rietvegetaties
- Habitat rustgebieden/slaapplaatsen: open water (dokken, plassen)
Smient
- Aantallen: 5.000 – 9.000 exemplaren (> 20.000 in strenge winters)
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: natte graslanden en opgespoten terreinen
- Habitat rustgebieden: open water (dokken, plassen)
Krakeend
- Aantallen: 100 – 400 exemplaren
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: ondiepe waterplassen, natte graslanden en opgespoten terreinen
- Habitat rustgebieden: open water (dokken, plassen)
Pijlstaart
- Aantallen: 150 – 600 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: natte graslanden en opgespoten terreinen
- Habitat rustgebieden: open water (dokken, plassen)
Slobeend
- Aantallen: 200 – 400 exemplaren
- Periode: 1 september – 15 april
- Habitat foerageergebieden: open water (dokken, plassen)
- Habitat rustgebieden: open water (dokken, plassen)
Zwin
Het Zwin is een van de bekendste watervogelgebieden in Vlaanderen maar het heeft veel aan belang ingeboet als
gevolg van de verzanding van het gebied. In het recente verleden was het gebied van internationaal belang voor
Lepelaar en Grauwe Gans. Het gebied fungeert ook als een belangrijke slaapplaats voor o.a. Kolganzen en
Wulpen.
Het vogelrijke gebied omvat 503 ha en is volledig beschermd als Vlaams natuurreservaat.
Lepelaar
- Aantallen: 10 – 40 exemplaren
- Periode: 1 augustus – 30 september
- Habitat foerageergebieden: schorren en slikken, ondiep water
- Habitat rustgebieden: schorren en slikken
Grauwe Gans
- Aantallen: 1.000 – 2.500 exemplaren
- Periode: 1 september – 15 maart
- Habitat foerageergebieden: schorren en graslanden
- Habitat slaapplaatsen: grote waterplassen
Krekengebied
De polders en kreken in het noorden van Oost-Vlaanderen vormen een internationaal belangrijk
overwinteringsgebied voor ganzen (vnl. Kolgans) en Kleine Zwanen. Ze foerageren op de (weinige) graslanden
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en op akkers (vaak op oogstresten). De kreken zijn voor deze soorten van minder belang, maar fungeren soms
als slaap- en drinkplaats.
Het afgebakende vogelrijke gebied is 501 ha groot en bestaat bijna uitsluitend uit de kreekgebieden. Dat
betekent dat er geen rust- en foerageerzones zijn voor ganzen en zwanen die pleisteren in het agrarische gebied
rondom de kreken.
Er is een grote en frequente uitwisseling van zwanen en ganzen tussen Nederlandse en Vlaamse pleisterplaatsen.
Kleine Zwaan
- Aantallen: 150 – 600 exemplaren
- Periode: 15 november – 28 februari
- Habitat foerageergebieden: voornamelijk akkers met oogstresten, in mindere mate graslanden
- Habitat rustgebieden: slapen op open water zoals de grotere kreken of spaarbekkens
Kolgans
- Aantallen: 5.000 – 11.000 exemplaren
- Periode: 1 november – 15 maart
- Habitat foerageergebieden: voornamelijk akkers met oogstresten, in tweede helft van de winter meer op
graslanden
- Habitat slaapplaatsen: meestal grote waterplassen zoals kreken en spaarbekkens
Rietgans
- Aantallen: 500 – 5.000 exemplaren
- Periode: 1 november – 15 maart
- Habitat foerageergebieden: voornamelijk akkers met oogstresten, relatief zelden op graslanden
- Habitat rustgebieden: meestal grote waterplassen zoals kreken en spaarbekkens
Bourgoyen-Ossemeersen
Het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen in Drongen (327 ha) is dankzij een waterpeilverhoging uitgegroeid
tot een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels. Het gebied bestaat voornamelijk uit overstroomde
graslanden maar recent werd in het kader van een natuurinrichtingsproject ook een grote plas aangelegd.
Het gebied is van internationaal belang voor slobeend maar ook andere soorten kunnen de BourgoyenOssemeersen tot één van de belangrijkste pleisterplaatsen in Vlaanderen worden gerekend (Smient,
Wintertaling, Pijlstaart, Kemphaan …).
Slobeend
- Aantallen: 400 – 800 exemplaren
- Periode: 1 oktober – 15 april
- Habitat foerageergebieden: overstroomde graslanden, open water
- Habitat rustgebieden: overstroomde graslanden, open water
Zeeschelde
De Zeeschelde tussen Gent en de Belgisch-Nederlandse grens nabij Zandvliet (inclusief Rupel en Durme) is één
van de belangrijkste overwinteringsgebieden in Vlaanderen. Het vogelrijke gebied bestaat voornamelijk uit
schorren en slikken, en is in totaal 4.192 ha groot.
Er kunnen in de winter tot meer dan 50.000 watervogels voorkomen, vooral in de periode september-februari.
Internationaal belangrijke soorten zijn Grauwe Gans, Krakeend, Wintertaling, Pijlstaart en Tafeleend. Voor
andere soorten is het gebied een van de belangrijkste pleisterplaatsen in Vlaanderen, zoals Bergeend en Wilde
Eend die ook al in de zomermaanden talrijk aanwezig kunnen zijn.
De activiteit van de vogels volgt in belangrijke mate het ritme van de getijden: foerageren bij laag water, rusten
bij hoog tij.
Grauwe Gans
- Aantallen: 2.000 – 5.000 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: brakwaterschorren
- Habitat rustgebieden: open water, slikken
Krakeend
- Aantallen: 1000 – 4.500 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: slikken, oevervegetaties
- Habitat rustgebieden: rivieroevers, schorren, binnendijkse gebieden
Wintertaling
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- Aantallen: 6.000 – 30.000 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: slikken en schorren
- Habitat rustgebieden: rivieroevers, schorren, binnendijkse gebieden
Pijlstaart
- Aantallen: 100 – 1.200 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: slikken en schorren
- Habitat rustgebieden: rivieroevers, schorren, binnendijkse gebieden
Tafeleend
- Aantallen: 100 – 15.000 exemplaren
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: open water, slikken
- Habitat rustgebieden: open water, binnendijkse gebieden
Er is een uitwisseling van watervogels tussen de Zeeschelde en binnendijkse gebieden in de omgeving van de
stroom. Enkele van die gebieden zijn ook aangeduid als vogelrijk gebied, o.a. de Kalkense Meersen en het
Molsbroek. In de Kalkense Meersen komen tevens belangrijke aantallen Smienten voor terwijl Molsbroek en
Donkmeer van Overmere regelmatig internationaal belangrijke concentraties van Slobeend laten optekenen.
Rivierengebied Mechelen-Willebroek
Dit gebied is van internationaal belang voor Krakeend, Pijlstaart en occasioneel ook Slobeend. Naast de rivieren
de Rupel, de Dijle en de Nete zijn ook een aantal binnendijkse gebieden van belang, onder meer als
toevluchtsoord bij hoog water in het Schelde-estuarium. Drie clusters zijn aangeduid als vogelrijk gebied: het
Broek De Naeyer + de Bocht en omgeving (247 ha), de zandputten van Walem en omgeving (308 ha), en het
Mechels Broek (457 ha).
Krakeend
- Aantallen: 500 – 1.200 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: slikken en schorren, waterplassen
- Habitat rustgebieden: waterplassen
Pijlstaart
- Aantallen: 500 – 1.000 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: slikken en schorren, ondiepe waterplassen
- Habitat rustgebieden: waterplassen
Slobeend
- Aantallen: 200 – 500 exemplaren
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: open water
- Habitat rustgebieden: waterplassen
Netevallei Lier-Duffel
De meeste watervogels zitten er geconcentreerd op de grote waterspaarbekkens. Er is wel een zekere
uitwisseling met de Nete, die vooral als foerageergebied fungeert. Het afgebakende vogelrijke gebied beslaat
1.094 ha.
Krakeend
- Aantallen: 500 – 2.000 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: slikken en schorren, waterplassen
- Habitat rustgebieden: waterplassen
Tafeleend
- Aantallen: 2000 – 4.000 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: slikken en schorren, waterplassen
- Habitat rustgebieden: waterplassen
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Polder- en havengebied Antwerpen-Linkeroever
Het havengebied en de polders op de Linkerscheldeoever ten noorden van Antwerpen hebben een groot
internationaal belang voor ganzen en eenden. Het is vooral de combinatie van grote (soms tijdelijke)
waterpartijen, restanten van natte poldergraslanden, akkers, en slikken en schorren langs de Schelde die de
aantrekkingskracht op vogels verklaren. Het gebied is integraal afgebakend als vogelrijk gebied en is 8.180 ha
groot.
Grauwe Gans
- Aantallen: 5.500 – 12.000 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: slikken en schorren, akkers, graslanden
- Habitat rustgebieden: slikken en schorren, waterplassen
Kolgans
- Aantallen: 2.000 – > 10.000 exemplaren
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: graslanden, akkers (met oogstresten)
- Habitat rustgebieden: waterplassen
Smient
- Aantallen: 6.000 – 15.000 exemplaren
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: (natte) graslanden, schorren
- Habitat rustgebieden: waterplassen, dokken, natte graslanden
Krakeend
- Aantallen: 300 – 1.000 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: open water
- Habitat rustgebieden: waterplassen
Slobeend
- Aantallen: 500 – 1.800 exemplaren
- Periode: 1 september – 15 april
- Habitat foerageergebieden: waterplassen, natte graslanden met plassen en sloten
- Habitat rustgebieden: waterplassen
De Kuifeend
Het natuurreservaat De Kuifeend is het belangrijkste watervogelgebied op Antwerpen-Rechteroever met
internationaal belangrijke concentraties van Krakeend en Slobeend. Aangezien het gebied ook fungeert als
ruiplaats voor die soorten, zijn meestal al in de zomer en nazomer grote aantallen watervogels aanwezig. Ook de
omgeving van het gebied met o.a. het Verlegd Schijn en de Ekerse Put herbergt belangrijke watervogelhabitats
(moeras, open water, graslanden …). Het afgebakende vogelrijke gebied is 674 ha groot.
Krakeend
- Aantallen: 700 – 1.200 exemplaren
- Periode: 1 augustus – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: ondiepe waterplassen en waterlopen, moerassen
- Habitat rustgebieden: waterplassen
Slobeend
- Aantallen: 200 – 500 exemplaren
- Periode: 1 augustus – 15 april
- Habitat foerageergebieden: waterplassen, natte graslanden met plassen en sloten
- Habitat rustgebieden: waterplassen
Schulensbroek en omgeving
Het Schulensbroek kan in de winter tot enkele duizenden watervogels herbergen en is daarmee een van de
belangrijkste pleisterplaatsen in Limburg. Van Krakeend worden af en toe internationaal belangrijke aantallen
vastgesteld.
Het gebied bestaat uit het Schulensmeer en het aanpalende Schulensbroek. Dat laatste trekt vooral bij winterse
overstromingen grote aantallen watervogels aan. Het vogelrijke gebied is 704 ha groot.
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Krakeend
- Aantallen: 200 – 700 exemplaren
- Periode: 1 oktober – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: open water, moerassen
- Habitat rustgebieden: open water, vijvers

Vijvergebied Midden-Limburg (inclusief De Maten)
Het grootste vijvergebied van Vlaanderen herbergt in de winter tot meer dan 10.000 watervogels. Het
afgebakende vogelrijke gebied bestaat uit twee clusters: het eigenlijke vijvergebied (2075 ha) en De Maten (617
ha).
Typisch voor dit soort vegetatierijke vijversystemen is de vroege opbouw van watervogelconcentraties, vaak al
in de nazomer (juli, augustus) (deels ruiconcentraties).
Krakeend
- Aantallen: 500 – 900 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: open water, moerassen
- Habitat rustgebieden: open water, vijvers
Slobeend
- Aantallen: 300 – 450 exemplaren
- Periode: 1 september – 15 april
- Habitat foerageergebieden: open water, vijvers
- Habitat rustgebieden: waterplassen
Noordelijke Maasvallei
De Grensmaasvallei is een grensoverschrijdend waterrijk gebied in België en Nederland. De combinatie van een
brede rivier, uiterwaarden en grote (grind)plassen maakt van dit gebied een uitstekende pleisterplaats voor
watervogels. Onlangs werden zowel Kolgans als Krakeend in internationaal belangrijke aantallen aangetroffen.
In strenge winters is dat ook het geval voor Tafeleenden.
Maar een beperkt deel van de Maasvallei (het noordelijke stuk) werd in 2003 aangeduid als vogelrijk gebied.
Dat impliceert dat een aantal belangrijke pleisterplaatsen van o.a. wilde ganzen buiten de afbakening vallen.
Kolgans
- Aantallen: 4.000 – 10.000 exemplaren
- Periode: 1 november – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: graslanden (in mindere mate akkers)
- Habitat rustgebieden: open water, grindplassen
Krakeend
- Aantallen: 400 – 800 exemplaren
- Periode: 1 september – 31 maart
- Habitat foerageergebieden: open water, moerassen
- Habitat rustgebieden: open water, grindplassen
Tafeleend
- Aantallen: 600 – 4.000 exemplaren
- Periode: 1 september – 15 april
- Habitat foerageergebieden: open water, vijvers
- Habitat rustgebieden: waterplassen

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van de handleiding en van de
formulieren, vermeld in artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling
van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Hilde CREVITS
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Bijlage II: Consensusvoorstel betreffende de jacht in vogelrijke gebieden

Consensusvoorstel betreffende de jacht in
vogelrijke gebieden

ANB-03-080918

Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Tel. 02-553 81 49 − Fax 02-553 81 05
E-mail: anb@vlaanderen.be
Website: www.natuurenbos.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunnen alle betrokken partijen van een bepaald vogelrijk gebied de afspraken die ze in consensus
hebben gemaakt over jachtzones, -tijden en -methodes, gestructureerd op papier zetten.
Dit formulier hoort bij het ministerieel besluit van
tot vaststelling van de handleiding en van de formulieren als
bedoeld in artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de
voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend

Gegevens van de betrokken partijen
1 Vul hieronder de naam in van het vogelrijke gebied.

2 Vul hieronder de gegevens in van de wildbeheereenheden die in het vogelrijke gebied actief zijn.
naam

adres

telefoon

e-mailadres

3 Vul hieronder de gegevens in van de onafhankelijke jachtrechthouders die in het vogelrijke gebied actief
zijn.
naam

adres

telefoon

e-mailadres

4 Vul hieronder de gegevens in van de beheerders van reservaten die in het vogelrijke gebied liggen.
voor- en achternaam
van de beheerder

naam van het
reservaat

adres
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telefoon

e-mailadres
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5 Vul hieronder de gegevens in van de lokale landbouworganisaties.
voor- en achternaam

adres

telefoon

e-mailadres

Jachtvoorstel
6 Kruis hieronder het voorstel aan waarvoor geopteerd wordt met het oog op het vermijden van verstoring
van de populaties watervogels waarvoor het vogelrijke gebied is aangeduid.
Als u optie 1, 2, 5 of 6 aankruist, moet u een kaart van het gebied in kwestie bij deze nota voegen waarop de jachtvrije
zones zijn aangeduid.
Als het vogelrijke gebied overlapt met vogelrichtlijngebieden waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld,
moet het voorstel in overeenstemming zijn of in overeenstemming worden gebracht met die doelstellingen.
optie 1: jachtbeperkingen in de tijd – onderverdeling in zones – afspraken over jachtwijzen
optie 2: jachtbeperkingen in de tijd – onderverdeling in zones – geen afspraken over jachtwijzen
optie 3: jachtbeperkingen in de tijd – geen onderverdeling in zones – afspraken over jachtwijzen
optie 4: jachtbeperkingen in de tijd – geen onderverdeling in zones – geen afspraken over jachtwijzen
optie 5: geen jachtbeperkingen in de tijd – onderverdeling in zones – afspraken over jachtwijzen
optie 6: geen jachtbeperkingen in de tijd – onderverdeling in zones – geen afspraken over jachtwijzen

7 Geef een concrete beschrijving van het voorstel.

Ondertekening
8 Dit formulier moet door alle betrokken partijen ondertekend worden.
datum

dag

maand
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jaar

handtekening van de
vertegenwoordigers van de
actieve wildbeheereenheden
handtekening van de
onafhankelijke
jachtrechthouders
handtekening van de
beheerders van de reservaten
in vogelrijk gebied
handtekening van de
vertegenwoordigers van de
lokale landbouworganisaties

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van de handleiding en van de
formulieren , vermeld in artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende
vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Hilde CREVITS
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Bijlage III: Voorstel betreffende de jacht in vogelrijke gebieden

Voorstel betreffende de jacht in vogelrijke
gebieden

ANB-04-080918

Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
Tel. 02-553 81 49 − Fax 02-553 81 05
E-mail: anb@vlaanderen.be
Website: www.natuurenbos.be
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan elke betrokken partij van een bepaald vogelrijk gebied zijn voorstellen over jachtzones, -tijden en methodes, gestructureerd op papier zetten.
Vermeld alleen de partijen die het voorstel ondersteunen; verwijzingen naar partijen die het voorstel niet ondersteunen.
Dit formulier hoort bij het ministerieel besluit van
tot vaststelling van de handleiding en van de formulieren als
bedoeld in artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de
voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend

Gegevens van de betrokken partijen
1 Vul hieronder de naam in van het vogelrijke gebied.

2 Vul hieronder de gegevens in van de wildbeheereenheden die in het vogelrijke gebied actief zijn.
naam

adres

telefoon

e-mailadres

3 Vul hieronder de gegevens in van de onafhankelijke jachtrechthouders die in het vogelrijke gebied actief
zijn.
naam

adres

telefoon

e-mailadres

4 Vul hieronder de gegevens in van de beheerders van reservaten die in het vogelrijke gebied liggen.
voor- en achternaam
van de beheerder

naam van het
reservaat

adres
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5 Vul hieronder de gegevens in van de lokale landbouworganisaties.
voor- en achternaam

adres

telefoon

e-mailadres

Jachtvoorstel
6 Kruis hieronder het voorstel aan waarvoor geopteerd wordt met het oog op het vermijden van verstoring
van de populaties watervogels waarvoor het vogelrijke gebied is aangeduid.
Als u optie 1, 2, 5 of 6 aankruist, moet u een kaart van het gebied in kwestie bij deze nota voegen waarop de jachtvrije
zones zijn aangeduid.
Als het vogelrijke gebied overlapt met vogelrichtlijngebieden waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld,
moet het voorstel in overeenstemming zijn of in overeenstemming worden gebracht met die doelstellingen.
optie 1: jachtbeperkingen in de tijd – onderverdeling in zones – afspraken over jachtwijzen
optie 2: jachtbeperkingen in de tijd – onderverdeling in zones – geen afspraken over jachtwijzen
optie 3: jachtbeperkingen in de tijd – geen onderverdeling in zones – afspraken over jachtwijzen
optie 4: jachtbeperkingen in de tijd – geen onderverdeling in zones – geen afspraken over jachtwijzen
optie 5: geen jachtbeperkingen in de tijd – onderverdeling in zones – afspraken over jachtwijzen
optie 6: geen jachtbeperkingen in de tijd – onderverdeling in zones – geen afspraken over jachtwijzen

7 Geef een concrete beschrijving van het voorstel.

Ondertekening
8 Dit formulier moet door alle betrokken partijen die het voorstel ondersteunen, ondertekend worden.
datum

dag

maand
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jaar

handtekening van de
vertegenwoordigers van de
actieve wildbeheereenheden
handtekening van de
onafhankelijke
jachtrechthouders
handtekening van de
beheerders van de reservaten
in vogelrijk gebied
handtekening van de
vertegenwoordigers van de
lokale landbouworganisaties

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 2 juni 2009 tot vaststelling van de handleiding
en van de formulieren als bedoeld in artikel 6, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008
houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Hilde CREVITS
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3 juli 2009 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van wildschade en tot
wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijke milieu (B.S. 26 augustus 2009)
DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het jachtdecreet van 24 juli 1991, meer bepaald op artikel 25, vervangen bij het decreet van 16
juni 2006 houdende wijziging van het Jachtdecreet van 24 juli 1991;
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu, meer
bepaald op artikel 9, gewijzigd bij decreten van 19 juli 2002 en 12 december 2008, 13, 14, 15 en 16, alle
gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002 evenals artikel 52;
Gelet op het decreet van 16 juni 2006 houdende wijziging van het jachtdecreet van 24 juni 1991, meer
bepaald op artikel 3 van dat decreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter
uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
meer bepaald op hoofdstuk IV van dat besluit;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming
en soortenbeheer;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2008;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 12 maart 2009;
Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Jachtraad, gegeven op 15 april 2009;
Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud, gegeven op 16 april 2009;
Gelet op het advies 46.631/3 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2009, met toepassing van artikel
84, §1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende het advies van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, gegeven op 17
april 2009;
Overwegende het advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, gegeven op 29 april 2009;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
•

Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° Jachtdecreet: het jachtdecreet van 24 juli 1991;
2° Natuurdecreet: het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
3° Minister: de Vlaamse minister bevoegd voor het natuurbehoud;
4° Agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos;
5° Ambtenaar: de voor de uitvoering van dit besluit aangestelde ambtenaar van het Agentschap;
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6° Beschermde soort: een soort die krachtens artikel 51 van het Natuurdecreet bescherming geniet en
waarbij categorie 1, 2 of 3 aangekruist is, en categorie 4 niet aangekruist is, in bijlage 1 van het besluit
van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer;
6° Schadelijder: degene die, op het ogenblik van het ontstaan van de wildschade of de schade door een
beschermde soort, op basis van een titel van eigendom, erfpacht, schriftelijke pacht- of
gebruiksovereenkomst, uitbater of gebruiker is van het geteisterde goed. Voor zover het gaat over
wildschade of schade door een beschermde soort aan gronden met landbouw- of tuinbouwbestemming,
aan de teelten of oogsten op deze gronden of aan de voor de landbouw nuttige dieren, moet de
schadelijder kunnen aantonen voor de betrokken percelen geregistreerd te zijn op basis van het decreet
van 22 december 2006 houdende een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en
landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.
Art. 2. De procedure met betrekking tot de aanvraag van een vergoeding voor wildschade of schade
door een beschermde sort, met betrekking tot het onderzoek van deze aanvraag en met betrekking tot de
beslissing hierover, wordt geregeld in hoofdstuk II van dit besluit.
De procedurebepalingen inzake beroep en herziening worden geregeld in hoofdstuk III van dit besluit.
Deze procedurebepalingen zijn alleen van toepassing op de regeling tot vergoeding voor wildschade.
•
•

Procedure voor aanvraag, onderzoek en beslissing

Afdeling I. -

Procedure

Art. 3. §1. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor wildschade of schade door een
beschermde soort, dient de schade binnen een redelijke termijn na het optreden van de schade te worden
vastgesteld.
De schadelijder maakt een aanvraag op met behulp van een formulier waarvan het model ter
beschikking wordt gesteld door het agentschap.
De aanvraag moet met een fax of met een ter post aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs worden
ingediend, binnen vijf werkdagen nadat de schadelijder de wildschade of schade door een beschermde
soort heeft vastgesteld.
De aanvraag gaat vergezeld van bewijsstukken tot staving van de hoedanigheid van de aanvrager en van
het bestaan en de omvang van de wildschade of de schade door een beschermde soort.
§2. Het Agentschap zendt de schadelijder per kerende en uiterlijk binnen de vijf werkdagen na
ontvangst van de aanvraag een bewijs van deze ontvangst, vergezeld van een voorstel van datum van
plaatsbezoek.
Indien het formulier onjuist of onvolledig is ingevuld laat het Agentschap de schadelijder dit schriftelijk
weten op het moment van de ontvangstmelding en stelt hem gedurende tien dagen in de gelegenheid de
aanvraag aan te vullen, waarna de procedure zijn verdere doorgang vindt.
§3. Aanvraagformulieren die kennelijk niet binnen de gestelde termijn zijn ingediend of die niet naar
behoren werden ingevuld of aangevuld, of waaruit blijkt dat er niet voldaan is aan de voorwaarden om
voor vergoeding in aanmerking te komen, kunnen niet leiden tot een vergoeding voor de wildschade of
de schade door een beschermde soort, waarop ze eventueel betrekking hebben.
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De ambtenaar verklaart die aanvragen niet ontvankelijk en brengt de schadelijder hiervan op de hoogte
bij een per post aangetekende brief met ontvangstbewijs binnen de tien werkdagen na ontvangst van de
aanvraag of van de gevraagde aanvulling.
Art. 4. §1. De ambtenaar stelt vast of de aangemelde wildschade of schade door een beschermde soort
een belangrijk karakter heeft, en of er een oorzakelijk verband kan vastgesteld worden met het
voorkomen van niet-bejaagbaar wild, zoals omschreven in artikel 25, §1 van het Jachtdecreet, of met
een beschermde soort. De ambtenaar stelt eveneens vast of alle maatregelen genomen werden die
redelijkerwijze kunnen verwacht worden ter voorkoming van de wildschade of de schade door een
beschermde soort.
§2. De ambtenaar verricht hiertoe een plaatsbezoek. Dit plaatsbezoek gebeurt zo spoedig mogelijk en
binnen vijftien werkdagen na ontvangst van een tijdig ingediende en volledig ingevulde aanvraag.
Dit plaatsbezoek gebeurt tegensprekelijk, in aanwezigheid van de schadelijder of zijn gevolmachtigde.
De ambtenaar laat zich bij dit plaatsbezoek bijstaan door een deskundige inzake het natuurbehoud,
aangewezen door het Agentschap, en door een deskundige inzake landbouw, aangewezen door het
Departement Landbouw en Visserij.
In voorkomend geval wordt er, zo snel mogelijk en minstens 48 uur op voorhand, van dit plaatsbezoek
bericht gedaan aan de betrokken wildbeheereenheid en aan de beheerder van het bos- of natuurreservaat
of van het door de Vlaamse Regering om natuurbehoudsredenen afgebakend gebied, waarin de jacht op
dat wild het gehele voorbije jaar niet geopend was en ook de bestrijding van dat wild niet werd
toegelaten, opdat deze wildbeheereenheid of deze beheerder tevens een deskundige zou kunnen
afvaardigen bij dit plaatsbezoek.
§3. Indien er bij het plaatsbezoek kan worden vastgesteld dat er belangrijke schade is en dat er een
oorzakelijk verband is zoals omschreven in artikel 25, §1 van het Jachtdecreet of met een beschermde
soort, en indien vastgesteld wordt dat de aanvraag tijdig is ingediend en dat alle redelijkerwijze te
verwachten maatregelen werden genomen ter voorkoming van de wildschade of de schade door een
beschermde soort, dan wordt er nagegaan of er redelijkerwijze een uitspraak kan worden gedaan over
het schadebedrag. In voorkomend geval wordt er een raming opgemaakt door de ambtenaar, in overleg
met de schadelijder en de aanwezige deskundigen.
In het geval het schadebedrag niet onmiddellijk sluitend kan worden geraamd, en indien deze betrekking
heeft op teelten of oogsten, dan worden er, in overleg met de schadelijder en voor zover dat nuttig lijkt,
bij het plaatsbezoek een of meerdere referentieplekken vastgesteld, waarop de grond of het gewas niet is
beschadigd.
Art. 5. §1. De ambtenaar maakt, op een daartoe door het Agentschap ontworpen formulier, een verslag
op van zijn bevindingen.
Dit verslag sluit af met een beslissingsvoorstel, met name ofwel een inwilliging en onmiddellijke
raming, ofwel een afwijzing, ofwel een vaststelling dat er wildschade bestaat, maar dat die nog niet
sluitend kan worden geraamd.
In het geval van schade die niet onmiddellijk sluitend kan worden geraamd, worden, indien het gaat om
schade aan teelten of oogsten, ook de op grond van artikel 4, §3, tweede lid afgebakende
referentieplekken in het verslag opgetekend.
§2. De ambtenaar zendt de schadelijder binnen de tien werkdagen na het plaatsbezoek, met een fax of
bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, een kopie toe van dit verslag.
De schadelijder heeft, na ontvangst van voormeld verslag, tien werkdagen de gelegenheid om, met een
fax of bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, opmerkingen bij dit formulier te geven.
Indien de schadelijder van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, vermeldt hij zijn opmerkingen in
het daartoe bestemde gedeelte van het in vorig lid bedoelde formulier.
Art. 6. In geval het verzoek ingewilligd werd en er een raming kon gebeuren, dan wel indien het
verzoek moet worden afgewezen, deelt de ambtenaar, met een fax of bij ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs, op grond van de verrichtingen onder artikel 4 en 5, aan de schadelijder zijn beslissing
mede over de aanvraag.
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Indien de beslissing een inwilliging inhoudt van het verzoek, bevat het de volgende elementen:
1° een uitspraak over de oorzaak van de schade;
2° een uitspraak over de belangrijkheid van de schade;
3° een uitspraak over de datum waarop de schadelijder redelijkerwijze mag geacht worden deze schade
voor het eerst te hebben kunnen vaststellen;
4° een uitspraak over het al dan niet redelijkerwijze kunnen voorkomen van de schade;
5° een raming van de hoogte van de vastgestelde schade;
6° een beslissing over het uit te betalen bedrag van de vergoeding.
De beslissing van inwilliging of afwijzing wordt binnen de 30 werkdagen na het plaatsbezoek bij een ter
post aangetekende brief met ontvangstbewijs gezonden aan de schadelijder.
Art. 7. §1. Indien er op grond van het plaatsbezoek werd vastgesteld dat het verzoek kan worden
ingewilligd, maar dat er nog geen sluitende raming kan gebeuren, kan de ambtenaar met het oog op deze
raming het advies inwinnen bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij, bij het Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek, bij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek of bij een andere
relevante administratie of agentschap.
In geval van niet onmiddellijk begrootbare wildschade of schade door een beschermde soort aan teelten
of oogsten, verricht de ambtenaar een tweede plaatsbezoek kort voor de oogst. Met het oog hierop is
schadelijder er toe gehouden om de oogstdatum kort voordien kenbaar te maken. De definitieve raming
van de wildschade gebeurt bij dit tweede plaatsbezoek, in overleg met de schadelijder.
§2. De ambtenaar maakt, op basis van de onder §1 verstrekte adviezen en desgevallend van het
bijkomend plaatsbezoek, een verslag op van zijn bevindingen. Dit verslag wordt met de schadelijder
afgetoetst zoals bepaald in artikel 5, §2.
§3. De definitieve beslissing wordt aan de schadelijder toegezonden overeenkomstig het bepaalde in
artikel 6, en dit binnen de zes maanden na het eerste plaatsbezoek, vermeld in artikel 4, dan wel, in het
geval van schade aan teelten of oogsten, binnen de veertig dagen na het tweede plaatsbezoek, vermeld in
§1, tweede lid.
Art. 8. §1. In geval er zich binnen een zelfde jachtseizoen meerdere schadelijders kunnen aandienen
voor hetzelfde type wildschade of schade door een beschermde soort, kan de minister, in de eerste drie
maanden van het jachtseizoen, beslissen dat er met betrekking tot de vaststelling en de raming van dat
type schade een vereenvoudigde procedure gevolgd zal worden.
Het besluit tot instelling van een dergelijke vereenvoudigde procedure omschrijft het type van
wildschade of schade door een beschermde soort, alsmede de geografische uitgestrektheid van het
toepassingsgebied van de procedure.
§2. In deze procedure wordt de hoogte van de aangerichte wildschade of schade door een beschermde
soort geraamd op basis van een door de minister vast te stellen forfaitair bedrag per schade-eenheid,
rekening houdende met het bepaalde in artikel 12.
§3. In de vereenvoudigde procedure kan het in artikel 4 vermelde plaatsbezoek vervangen worden door
een gegroepeerd vaststellingsbezoek voor alle schadelijders ten gevolge van hetzelfde type schade in
dezelfde betrokken geografische zone.
Dit gegroepeerde vaststellingsbezoek verschaft, gecombineerd met de forfaitaire schadebepaling op
grond van §2, voldoende grond om over te gaan tot de procedure beschreven onder artikel 5 en 6.
Art. 9. De uitbetaling van de schadevergoedingen gebeurt binnen de twee maanden na de in artikel 6 of
artikel 7, §3 vermelde beslissing, binnen de perken van de beschikbare kredieten.
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Afdeling II. -

Beoordeling en vergoeding van de wildschade

Art. 10. Om aan te tonen dat wildschade of schade door een beschermde soort werd veroorzaakt door
wild waarop de jacht het gehele voorbije jaar niet geopend was en waarvan ook de bestrijding niet werd
toegelaten, dan wel door een beschermde soort, kan er gebruik worden gemaakt van in gezamenlijk
overleg vastgestelde, duidelijke en eenduidige sporen van die wildsoort, van visuele waarnemingen
tijdens een plaatsbezoek of van wetenschappelijk verkregen gegevens betreffende het voorkomen van
die wildsoort tijdens de betrokken periode in de betrokken zone.
Om evenwel aan te tonen dat de wildschade veroorzaakt werd door bejaagbaar wild dat afkomstig is uit
een bos- of natuurreservaat of een door de Vlaamse Regering om natuurbehoudsredenen afgebakend
gebied waarin jacht of bestrijding op dat wild niet werd toegelaten, moeten er, naast voormelde
elementen, elementen worden ingebracht waaruit redelijkerwijze kan afgeleid worden dat dit wild in
hoofdzaak afkomstig is uit de betrokken beschermde gebieden en dat het om die reden niet afdoende
kon bejaagd worden.
Art. 11. Met betrekking tot de vraag of redelijkerwijze alle handelingen zijn gesteld ter voorkoming van
de opgetreden wildschade of schade door een beschermde soort, dient de ambtenaar rekening te houden
met de feitelijke of vermoedelijke kost van de maatregelen die naar redelijkheid en billijkheid genomen
konden worden in de gegeven omstandigheden en met de verplichtingen die er, ten aanzien van het
betrokken gebied, gelden op grond van het natuurdecreet of jachtdecreet.
De minister kan een code van goede praktijk uitbrengen betreffende maatregelen waarvan
redelijkerwijze verwacht kan worden dat die genomen worden ter voorkoming van bepaalde types
wildschade.
Art. 12. De raming of begroting van de wildschade of schade door een beschermde soort gebeurt op
basis van volgende elementen:
1° Voor schade aan gronden met landbouw- of tuinbouwbestemming: de wedersamenstelling volgens de
normale staat van vruchtbaarheid voor deze gronden;
2° Voor schade aan teelten en oogsten: de standaardopbrengst van de betrokken teelt in de betrokken
landbouwstreek; de raming van de hoogte van de wildschade wordt uitgedrukt als een percentage van de
waarde die mocht verwacht worden van de betrokken teelt of oogst indien deze wildschade niet was
opgetreden, na aftrek van de eventueel niet-gedane kosten;
3° Voor schade aan voor landbouw nuttige dieren: de gemiddelde marktprijzen die gelden onmiddellijk
voor de dag van het optreden van de wildschade;
4° Voor schade aan bosaanplantingen: de herbeplantingskosten en andere kosten van
wedersamenstelling van het goed in zijn staat van uitbating;
5° Voor schade aan andere lichamelijke goederen en hun producten: de normale kosten van herstelling,
wederopbouw of wedersamenstelling van de geteisterde goederen, rekening houdende met de
wederbruikbare delen of elementen en na aftrek van de waardevermindering ten gevolge van normale
slijtage.
Art. 13. §1. Het eigen risico dat geldt bij een te verlenen vergoeding met betrekking tot de wildschade
wordt vastgesteld op 5% van het bedrag van de vastgestelde schade, met een minimum van €250,00 per
schadelijder per jaar.
Vergoedingen lager dan 50 euro worden niet uitbetaald.
§2. In geval er vergoeding uitbetaald wordt voor wildschade of schade door een beschermde soort aan
eenjarige teelten of oogsten, kan de betrokken land- of tuinbouwer nadien overgaan tot een herinzaaiing
van de betrokken teelt of van een andere teelt. In dat geval zijn de herinzaaiingskosten en de verdere
wildschaderisico’s in dat teeltjaar voor rekening van de betrokken land- of tuinbouwer.
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•

Beroep en herziening

Afdeling III. -

Beroep

Art. 14. Met betrekking tot de vergoeding voor wildschade kan de schadelijder, tegen de beslissing,
vermeld in artikel 6 of 7, beroep instellen bij de minister, in de vorm van een bij ter post aangetekende
brief.
Het beroep wordt, op straffe van verval, binnen 30 dagen vanaf de ontvangst van de betekening van de
beslissing, gezonden aan de ambtenaar.
De ambtenaar zendt de indiener van het beroep een ontvangstmelding en bezorgt binnen veertien dagen
aan de minister het verzoekschrift, evenals een afschrift van de bestreden beslissing, samen met het
dossier dat erop betrekking heeft en een repliek op het verzoekschrift.
De minister beslist binnen zestig dagen vanaf de ontvangst van het beroep over het verzoekschrift.
De minister stelt desgevallend het bedrag vast van de schadevergoeding, rekening houdend met de
bepalingen van artikel 10 tot en met 13 van dit besluit.
De beslissing van de minister wordt bij ter post aangetekende brief aan de schadelijder betekend en is
definitief.
Wanneer het bedrag van de vergoeding in beroep hoger is dan het in eerste aanleg vastgestelde bedrag
betaalt het Agentschap het verschil binnen de drie maanden na verzending van de beslissing.
Wanneer het bedrag van de vergoeding in beroep lager is dan het in eerste aanleg vastgestelde bedrag
vordert het Agentschap het verschil binnen de drie maanden na verzending van de beslissing terug bij de
schadelijder.
Afdeling IV. -

Herzieningsprocedure

Art. 15. Een definitief geworden beslissing inzake de vergoeding voor wildschade, zoals vermeld in
artikel 6 of 7, kan door de ambtenaar binnen de twee jaar na verzending van de beslissing ambtshalve
vernietigd worden als vastgesteld wordt dat de schadelijder bedrog heeft gepleegd of dat de beslissing
werd gewezen op stukken of verklaringen die later vals of klaarblijkelijk onjuist bevonden werden.
Een definitief geworden beslissing, zoals vermeld in artikel 6 of 7, kan, indien zij materiële vergissingen
bevat, door deze ambtenaar ambtshalve verbeterd worden. Een verbetering kan ook gebeuren op
verzoek van de schadelijder bij een met redenen omkleed verzoekschrift dat gericht wordt, bij ter post
aangetekende brief, aan de ambtenaar die de betrokken beslissing heeft gewezen.
In geval van ambtshalve vernietiging of verbetering, dan wel aanvraag tot ambtshalve verbetering, doet
deze ambtenaar bij een en dezelfde beslissing ook uitspraak over de grond van de zaak.
De beslissing over het verzoek tot vernietiging, de ambtshalve vernietiging evenals de
verbeteringsbeslissingen worden op dezelfde wijze als bepaald in artikel 6 of 7 van dit besluit aan de
schadelijder bekendgemaakt. Deze beslissingen zijn vatbaar voor hetzelfde beroep als de vernietigde of
verbeterde beslissingen. Zodra zij definitief zijn geworden vormen zij de titel voor vergoeding door het
Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur of geven zij aanleiding tot terugbetaling
van de ten onrechte ontvangen sommen.
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•

Evaluatie en opvolging

Art. 16. Over de uitvoering van dit besluit wordt er jaarlijks een geïntegreerd verslag opgemaakt door
het Agentschap, het INBO en het ILVO.
Bij deze verslaggeving en advisering wordt er in het bijzonder aandacht besteed aan de akkerpercelen
waarvoor er gedurende meerdere jaren schadevergoeding betaald wordt vanwege schade veroorzaakt
door kleine rietgans, kolgans of rietgans.
Dit verslag wordt voor advies voorgelegd aan de Minaraad en de Strategische Adviesraad voor
Landbouw en Visserij.
Op basis van deze verslaggeving en deze advisering maakt de minister jaarlijks een mededeling op ten
behoeve van de Vlaamse Regering, waarin een evaluatie van de werking van dit besluit vervat zit en
waarbij er beleidsvoorstellen worden gedaan.
•

Wijzigingsbepaling

Art. 17. ( niet opgenomen; wijzigt het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling
van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijk milieu, zie officieuze coördinatie natuurwetgeving)
•

Slotbepalingen

Art. 18. Het decreet van 16 juni 2006 houdende wijziging van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, en dit
besluit treden in werking op 1 september 2009.
Art. 19. De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 3 juli 2009
De minister-president van de Vlaamse Regering,
Kris PEETERS
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Hilde CREVITS
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