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Wie is wie?

ANB: Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
• Beleid
• Terreinbeheer
• Natuurinspectie

HVV: Hubertusvereniging Vlaanderen vzw
• Belangenvereniging jagers

VJL: Vlaamse jagersliga
• Belangenvereniging jagers

NP: Natuurpunt vzw
• Belangenvereniging natuurliefhebbers
• Terreinbeheer

VBV: Vogelbescherming Vlaanderen vzw
• Belangenvereniging natuurliefhebbers
• Terreinbeheer
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Andere spelers

AC: arrondissementscommissaris
• Jachtplannen
• Jachtverloven

Lokale besturen: steden gemeenten, OCMW’s, kerkfabriek
• Jachtrechthouder eigen patrimonium

Burger
• Jachtrechthouder eigendom
• Grondgebruiker
• Toeschouwer



Belangrijke begrippen

Wat is jacht?
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. 

Wat is jachtwild?
Grofwild 
Kleinwild
Waterwild
Overig wild

jachtwild ≠ bejaagbaar wild
Wat is een beschermde soort?

Alle soorten die aangeduid worden door het Soortenbesluit van 15 mei 2009

Art. 2 JD     

Art. 3 JD     
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Regulering
jachtwild

Regulering
beschermde soorten

Regulering
niet beschermde soorten

Jachtdecreet en 
uitvoeringsbesluiten

Soortenbesluit Soortenbesluit



Structuur

Jachtdecreet (JD)

Jachtopeningsbesluit (JOB)

Jachtvoorwaardenbesluit (JVB)  
+MB

Jachtadministratiebesluit (JAB)
+MB

Soortenschadebesluit (SSB)
+MB

Natuurdecreet (ND)

Soortenbesluit (SB)

Bijlage 3 bestrijding kraaiachtigen
Bijlage 3/1 bestrijding exoten 23/02/2021 │6
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Gerelateerde wetgeving

Wetgeving dierenwelzijn
Wapenwetgeving
Wetgeving voedselveiligheid
Wetgeving ruimtelijke ordening



Jachtrecht 
&
jachtplan



Terminologie

Jachtrecht > eigendomsrecht

Zelf uitoefenen

Door iemand anders laten uitoefenen = Jachtverpachting
✓ overdracht met uitdrukkelijke toestemming

Vroeger: mondeling of schriftelijk

Nu: schriftelijk bewijs jachtrecht

✓ bij betwisting → schriftelijk bewijs jachtrecht

Jachtterrein = verzameling van aaneengesloten percelen waarop 
men jachtrecht heeft

Jachtplan = kaart met de aanduiding van het jachtterrein

Art. 7 JD     
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Jachtplan

= Voorwaarde voor wie wil jagen

Jaarlijks indienen bij AC
Voor 1 april
➢ Gedigitaliseerd

➢ Wijzigingen aangeven

Geldig van 1 juli tem 30 juni
Publiek beschikbaar via www.geopunt.be

Uitkleuring mogelijk
Zie website www.natuurenbos.be

Niet in jachtplan 
➔ wildbeheermogelijkheden zeer beperkt

Art. 30-33 JAB
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http://www.geopunt.be/
http://www.natuurenbos.be/


Minimumeisen jachtterrein

40 ha (met geweer)
Aaneengesloten: cirkel Ø 50m

Onderbreking:
Autosnelweg
Bevaarbare waterloop
Spoorweg >50m

3 ha water (met geweer op waterwild)
Aaneengesloten: onderling op natuurlijke of kunstmatige wijze verbonden

geen minimum oppervlakte (zonder geweer)
roofvogel
vangkooien
fret en buidel

Art. 8 JD     
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Jachtrecht openbare besturen

Jachtverpachting
Openbare aanbesteding => mededinging en transparantie
recht van hoger bod voor: 

• zittende jager
• WBE  in of grenzend aan WBE-werkingsgebied

“Onderhands”
• Kleiner dan 40ha
• Ingesloten in jachtterrein

Duidelijk lastenboek is mogelijk en wenselijk

Wegen zitten de facto in jachtplan

Art. 11 JD   
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Jachtrecht openbare besturen

Draaiboek jachtverpachting van ANB beschikbaar 
op aanvraag

Niet in jachtplan => wildbeheermogelijkheden beperkt

Modelovereenkomsten beschikbaar
Lokale situatie goed afwegen

Rekening houden met deadlines en wettelijke 
verplichtingen
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Beheer niet-jachtwild

In principe geen jachtrecht, jachtterrein en jachtplan nodig
Beheer kan meegenomen worden in jachtverpachting
Beheer kan los staan van jachtverpachting

ALTIJD schriftelijke toestemming nodig van:
grondeigenaar

of
grondgebruiker

23/02/2021 │14



WBE

Wildbeheereenheid
Vrijwillig samenwerkingsverband meerdere 

jachtrechthouders
Minstens 1000 ha jachtterrein van de leden, 

afgebakend door het “WBE-werkingsgebied”
Doel: samenwerking en gebiedsgericht beheer

Bepaalde privileges
➢ Jacht patrijs en ree

➢ Recht hoger bod bij verpachting

➢ Administratieve optimalisatie

23/02/2021 │15



Burger ontmoet jager

Jagen kan op elk deel van jachtterrein
Lokale afspraken zijn goud waard
➢ Sms

➢ Mail

➢ Vaste afspraak

Uitkleuren zet verantwoordelijkheden op scherp
Jager mag met geweer op openbare weg

23/02/2021 │16



Burger ontmoet jager

Waarschuwingsborden zijn enkel verplicht bij drukjacht
Dag voor de actie - uur na de actie

Melding burgemeester enkel verplicht bij drukjacht
3 dagen op voorhand

Geen algemene meldingsplicht

23/02/2021 │17



Nuttige links

www.natuurenbos.be/wildbeheer
Wetgeving
Waar?

www.natuurenbos.be/jachtplannen
www.geopunt.be

23/02/2021 │18

http://www.natuurenbos.be/wildbeheer
http://www.natuurenbos.be/jachtplannen
http://www.geopunt.be/


Gewone jacht

Bijzondere jacht

Bestrijding



Regulering
jachtwild

Gewone jacht

Bijzondere jacht

Bestrijding

Regulering
beschermde soorten

Regulering
niet beschermde soorten

Bestrijding

Jachtdecreet en 
uitvoeringsbesluiten

Soortenbesluit Soortenbesluit

Bestrijding



Regulering jachtwild

Gewone jacht Bijzondere jacht

Jacht

• Perceel => geen jachtplan
• Geen openingstijden

DUURZAAM BEHEER &
RECREATIEF MEDEGEBRUIK

Overal in jachtterrein

PREVENTIE SCHADE
INPERKING SCHADE

Lokaal in jachtterrein
Op en rondom schadepercelen
Voorafgaande melding
CGP

INPERKING SCHADE

Lokaal 
Niet rondom schadeperceel
Voorafgaande melding
CGP

• Jachtterrein => jachtplan
• Openingstijden

Bestrijding

Normale consumptie Enkel eigen gebruik



Regulering 
kraaiachtigen

• Perceel/jachtterrein
• Geen openingstijden

PREVENTIE SCHADE
INPERKING SCHADE

Schriftelijke toelating
Voorafgaande melding
CGP

ELIMINATIE
PREVENTIE SCHADE
INPERKING SCHADE

Schriftelijke toelating

• Perceel/gebied/jachtterrein
• “Openingstijden”

Bestrijding

Regulering 
exoten

Bestrijding



Code voor 
Goede Praktijk

CGP

23/02/2021 │23
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CGP

Maatregelen om schade te voorkomen
Redelijkerwijs te nemen
Lijst waaruit minimum 1 maatregel moet genomen zijn 
Voor:

schadevergoeding (SSB)
bijzondere jacht (JVB) 
bestrijding (JD & SB)



CGP

Voorbeeld: konijn en haas
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CGP

Preventieve maatregelen: voorbeeld
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Regulering 
jachtwild/beschermde soorten 

in uitzonderlijke 
omstandigheden

• Plaats volgens vergunning
• Tijd volgens vergunning
• Middelen volgens vergunning
• Uitvoerders volgens vergunning

Afwijking regelgeving



Nuttige links

www.natuurenbos.be/wildbeheer
Hoe?
Wat bij schade?

www.natuurenbos.be/kompasnaalden
www.natuuralsgoedebuur.be
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http://www.natuurenbos.be/wildbeheer
http://www.natuurenbos.be/kompasnaalden
http://www.natuuralsgoedebuur.be/


Uitvoering
jacht en 
bestrijding



Aanzitjacht (loerjacht)
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Bersjacht

32



Drukjacht
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Drijfjacht
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Jacht “voor de voet”
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Wanneer?

Openingstijden 
Wild => Jachtopeningsbesluit
➢ Gewone jacht versus bijzondere jacht
➢ Bestrijding enkel indien jacht

Kraaiachtigen => Bijlage 3 Soortenbesluit
Exoten =>   altijd  Bijlage 3/1 Soortenbesluit

Tussen zonsopgang en zonsondergang
Bijkomende uurregelingen
➢ Gewone en bijzonder jacht grofwild: 1 u voor ZOP en 1 u na ZON

!  bijzondere jacht everzwijn: nacht

➢ Bijzondere jacht waterwild: 1 u voor ZOP en 1 u na ZON
➢ Loerjacht konijn: 1 u voor ZOP en 1 u na ZON
➢ Bestrijding exoten: 1 u voor ZOP en 1 u na ZON

23/02/2021 │36



Toegelaten middelen

Enkel wat in de wetgeving is vermeld, is toegelaten

Vuurwapens 
Aangepast aan de soort
Geluidsdemping verboden
Luchtdrukwapens voor exoten

Andere middelen
Buidels of kooitjes
Kunstmatige of levende lokdieren

Duivencarrousel

Lokgeluiden
Honden, fretten en roofvogels
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Jachtmiddelen

Vallen
Identificatie plaatser en contact ANB
Lokdier goed verzorgd
Regelmatig controle
Verwijderen doelsoort/vrijlaten niet-doelsoort

38



39

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitq9un-KfMAhXCJ8AKHXbFD0MQjRwIBw&url=https://www.tofugu.com/japan/inoshishi/&bvm=bv.119745492,d.ZGg&psig=AFQjCNG1RjifhdR8C0QEKBfv8zObVP_ZsA&ust=1461610100476254
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitwrbb-KfMAhXEIsAKHSS8A_cQjRwIBw&url=http://extension.missouri.edu/p/G9457&bvm=bv.119745492,d.ZGg&psig=AFQjCNG1RjifhdR8C0QEKBfv8zObVP_ZsA&ust=1461610100476254


40

Voederplaatsen

Positie
meer dan 150 m van grens jachtterrein

tenzij geen jacht op aanpalend terrein
tenzij schriftelijk akkoord

grof wild: enkel hooi, zoutstenen en zoutpasta
voederplaats ≠ gewassen/wildakker

Geen jacht op vaste voederplaats
waterwild en overig wild
binnen 150 m
binnen 1 maand na voederen

Aankorrelplaats voor wilde zwijnen
Specifieke regels

Art. 4 JVB   
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Jachtkansel

Niet met geweer op jachtkansel:
binnen 150 m van grens jachtterrein

tenzij geen jacht op aanpalend terrein
tenzij schriftelijk akkoord

Let op stedenbouwkundige wetgeving voor vaste 
jachtkansels!

landbouwgebied: niet vergunningsplichtig
natuurgebied: vergunbaar
bosgebied: vergunbaar

Art. 5 JVB   



Jachtverlof

Na afleggen van een examen

Op zak tijdens jacht

Jachtverlof vs jachtvergunning
jachtverlof:

aanvrager: titularis
geldigheid: 1 jachtseizoen

jachtvergunning: 
aanvrager: jachtverlofhouder voor genodigde
geldigheid: 5 vooraf bepaalde dagen in 1 jachtseizoen

Art. 13 JD   

Art. 15 JD   
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Nuttige links

www.natuurenbos.be/wildbeheer
Wetgeving
Jachtverlof en jachtvergunning

www.natuurenbos.be/kompasnaalden
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Faunabeheerzones



Overlegstructuur everzwijn

2 overleg niveau’s
BOVENLOKAAL: faunabeheerzones
ANB – WBE ’s – landbouwsector – natuursector - provincie

LOKAAL: WBE-werkingsgebied
WBE – gemeenten - lokale landbouw – lokale natuurbeheerders

Consensus rond everzwijnbeheer
Populatiedoelstelling
Gezamenlijke aanpak wild zwijn
Preventie van schade

Op basis van schade-
indicatoren
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Populatiedoelstelling?
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Schade indicator
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Schade indicator
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Schade indicator
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Rol gemeente in dit proces?

Faciliteren gesprekken (samen met WBE)
Aanspreekpunt burgers
Informeren burgers
Registreren schade
Snelle responsketting
Logistieke ondersteuning
…
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Snelle responsketting

Ontvangen schademelding of waarneming
➢ Invoer e-loket/begeleiding invoer e-loket
➢ Connectie met “oplosser”:

• Jager
• WBE
• terreinbeheerder

Voor actie op terrein 
(Afschot/verjaging)
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E-loket voor schaderegistratie

www.natuurenbos.be/meldpuntschade
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REBO

Regionaal Everzwijnbeheer Ondersteuning
Enkel actief op de “randzone”

Opzet snelle responskettingen
Ondersteuning en coördinatie aanpak

E Everzwijn@Vlaanderen.be
T 02/553.12.69
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Nuttige links

www.natuurenbos.be/everzwijnen
everzwijnplan
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http://www.natuurenbos.be/everzwijnen


Communiceren 
over jacht



Maatwerk

Doelgericht
Er is geen sjabloon
Goed afwegen van kosten en baten
Zo neutraal mogelijk
Wissel ervaringen uit

Communicatie rond drukjacht (Limburg)
Communicatie rond everzwijnen
Communicatie rond wildbeheer in onze domeinen
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Problemen?



Wie raadplegen?

Jachtplannen
Arrondissementscommissaris

Inbreuken jacht of natuur
Natuurinspectie

www.natuurenbos.be/natuurinspectie
Politie (vaststelling)

Inhoudelijke vragen
Jacht.ANB@Vlaanderen.be
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Nuttige info



Nuttige links

www.ecopedia.be
www.natuurenbos.be/e-loket

Aanmelden met e-ID
www.natuurenbos.be/meldpuntschade

Aanmelden met e-ID
grofwildjacht.inbo.be

Interactieve feedback jacht en schade
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