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Door de jaren heen was de regelgeving voor de jacht een kluwen geworden verspreid over niet
minder dan 17 uitvoeringsbesluiten. Daarnaast werden er steeds meer vragen gesteld over de
inhoud van deze regelgeving. Na heel wat onderhandelen heeft de Vlaamse Regering op 25 april
drie nieuwe besluiten goedgekeurd. Zowel voor de jager als voor de landbouw zal er heel wat
veranderen wanneer deze besluiten op 1 juli in werking treden.

opent de mogelijkheid tot bestrijding
van wild en stelt dat er een vergoeding
kan voorzien worden voor wildschade.
De soorten zwarte kraaien, eksters,
kauwen, gaaien en spreeuwen zijn niet
opgenomen in het jachtdecreet, maar
wel in het soortenbesluit van 15 mei
2009. Het verdelgen onder voorwaarden van deze soorten blijft verder
lopen volgens de huidige wetgeving,
hoewel hier ook aanpassingen op besproken werden, maar voorlopig nog
niet werden goedgekeurd.

C

op

De drie nieuwe besluiten die de
Vlaamse Regering op 25 april heeft
goedgekeurd zijn het jachtvoorwaarden besluit, het jachtadministratie
besluit en het soorten schade besluit.
Een vierde besluit tot vaststelling van
een code van goede praktijk voor afweer werd ondertekend door Minister
Joke Schauvliege op 12 mei.

Wat blijft behouden?
Op 28 juni 2013 werd de vijfjaarlijkse
herziening van de jachtopeningstijden
al goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze blijven normaal onveranderd van toepassing tot eind juni 2018.
Daarnaast blijft de basis voor de jachtwetgeving het jachtdecreet van 24 juli
1991. Dit decreet bepaalt de soorten
dieren die als wild betiteld worden in
Vlaanderen, regelt de jachtrechten,
het jachtverlof en de jachtmiddelen,
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Lokken van wild
Teneinde de jacht efficiënt te laten
verlopen is het gebruik van hulpmiddelen in het voorwaardenbesluit opgenomen. Behalve voor fazant, haas en
patrijs, mag er ten allen tijde gebruik
gemaakt worden van niet-elektronische akoestische lokmiddelen. Voor

waterwild, konijnen, houtduiven en
vossen mag er ook gebruik gemaakt
worden van kunstmatige lokdieren
en dode lokdieren van dezelfde soort
als diegene waarop de gewone jacht
geopend is. Everzwijnen kunnen ook
gelokt worden via een aankorrelplaats. Dit is geen voedering, maar
lokken door kleine porties voeder aan
te brengen.
Voor bijzondere bejaging, na melding door de jachtrechthouder, en
voor bestrijding, na melding door de
grondgebruiker, kunnen alle akoestische lokmiddelen worden ingezet en
voor houtduiven kan gebruik gemaakt
worden van de duivencarrousel.
Jacht op kleinwild aan banden gelegd
Patrijzen kunnen enkel nog bejaagd
worden door jagers die lid zijn van een
erkende WBE en op voorwaarde dat er
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georganiseerd door het ANB met alle
betrokken partijen. Het doel van dit
overleg is het vastleggen van de populatiedoelstellingen binnen deze zone
en de aanpak om deze doelstelling te
bereiken.
Op WBE-niveau moet hetzelfde
overleg georganiseerd worden op
initiatief van de WBE en dit voor 1 juli
van ieder jaar. De resultaten van het
WBE-overleg zijn ondergeschikt aan
de resultaten van het overleg binnen
de faunabeheerzone.
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Soortenschadebesluit is werkbaarder
gemaakt
Toen in september 2009 dit besluit
in werking trad, hebben heel wat
aanvragers geen schadevergoeding
bekomen omdat zij niet voldeden aan
de timing die voorzien was. Hieraan is
nu verholpen.
De belangrijkste wijzigingen op een
rijtje:
• Tussen het moment van vaststelling
van de schade en het indienen van
de schadeaanvraag mag nu maximaal 12 werkdagen zitten daar waar
dit vroeger 5 werkdagen was.
• Het agentschap (ANB) heeft nu ook
12 werkdagen de tijd om het dossier te bekijken en een voorstel van
datum van plaatsbezoek op te sturen
naar de schadelijder. Dit bezoek
moet plaats vinden binnen de 20
werkdagen na ontvangst van de
correcte aanvraag.
• De andere betrokken partijen wor-
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Bestrijding
De aanvraag tot bestrijding blijft de
verantwoordelijkheid van de grondeigenaar of grondgebruiker en wordt
gestuurd naar het agentschap (ANB).
De bestrijding mag ten vroegste
aanvangen 24 uur na de melding op
voorwaarde dat er minstens een halve
werkdag vervat zit in deze 24 uur.
Bijzondere veldwachters kunnen het
ganse jaar door en dit zonder een
melding bij ANB everzwijnen, houtduiven, konijnen en vossen bestrijden.

Faunabeheerzones voor everzwijnen
Voor everzwijnen stelt de minister faunabeheerzones vast en in iedere zone
wordt jaarlijks voor 1 mei een overleg
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Bijzondere bejaging
In het verleden werd steeds gevraagd
aan de telers om afweer te organiseren op de percelen waar bijzondere
bejaging voor werd gemeld. Welke
afweer je minimaal moest toepassen
was niet bepaald. Nu is voorzien dat
de minister een code van goede praktijk zal opstellen. Deze zal ook moeten
toegepast worden voor de bestrijding.
Om meer uniformiteit te bekomen zijn
alle afstandsregels die in het verleden
geldig waren voor bijzondere bejaging
vervangen door 1 afstand, namelijk
150 m. Dit betekent dat je rond het
perceel waarop je bijzondere bejaging
hebt aangevraagd, een strook van 150
meter extra kan bejagen.
Bij de bijzondere bejaging op grofwild (everzwijn, edelhert, damhert en
moeflon) kan er ook gebruik gemaakt
worden van kastvallen en kooivallen
met een maximale oppervlakte van
100m². Op everzwijnen kan 24 uur
op 24 uur de aanzitjacht beoefend
worden.
Voor de vijfde grofwildsoort, het ree, is
er niets veranderd. Er is dus nog altijd
geen mogelijkheid tot bijzondere bejaging. Alleen bestrijding kan aangevraagd worden in probleemsituaties.
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jaarlijks minstens drie broedparen per
100 ha open ruimte geteld werden gedurende de drie laatste kalenderjaren.
Er wordt ook een patrijsvriendelijk
beheer geëist in het faunabeheerplan
van de WBE. Voor fazant en haas kan
de beperking ook worden opgelegd
als er te weinig dieren aanwezig zijn
of als er geen voldoende maatregelen
genomen werden om het bestand te
verbeteren. Dit laatste geld voor alle
jachtrechthouders, ook deze die niet
aangesloten zijn bij een erkende WBE.

den minstens 48 uur op voorhand
van het plaatsbezoek op de hoogte
gesteld.
• De minister brengt een code van
goede praktijk uit voor handelingen
die bepaalde types van wildschade of bepaalde types van schade
door een beschermde soort helpen
voorkomen. De code kan zowel handelingen bevatten die redelijkerwijs
of niet redelijkerwijs te verwachten
zijn.
• Voor éénjarige teelten wordt de
schade geraamd op het moment
van de oogst. Bij herinzaai wordt de
schade berekend als het verschil
tussen de verwachte opbrengst van
het initiële gewas, verminderd met
de opbrengst van het opnieuw ingezaaide gewas en vermeerderd met
de kosten van het opnieuw zaaien en
gebruiksklaar maken van de grond.
Een code van goede praktijk
Om toegang te krijgen tot bijzondere
bejaging, bestrijding en schadevergoeding is in de wetgeving voorzien dat
er een minimum aan afweer moet georganiseerd worden. Een Ministerieel
besluit zal dit regelen. We verwachten
meer nieuws hierover in de komende
weken. Deze minimale afweer zal normaal moeten toegepast worden vanaf
1 juli 2014. n
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