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HOOFDSTUK I : Definities 

 

Artikel 1. - Voor de toepassing van deze algemene verpachtingsvoorwaarden en van de aangehechte 
bijzondere verpachtingsvoorwaarden wordt verstaan onder : 
 

� Agentschap: het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), opgericht bij het besluit van de 
Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid van 23 december 2005; 

� Regiobeheerder: ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos die als ambtsgebied een 
regio heeft; 

� Boswachter: aangestelde van het Agentschap voor Natuur en bos die als werkingsgebied een 
boswachterij heeft; 

� ANB-domein: openbaar bos of ander natuurterrein waarvan het volledige beheer werd 
toevertrouwd aan het Agentschap voor Natuur en bos; 

� OC-ANB : het Ondersteunend Centrum (OC) van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 
zoals bepaald in artikel 30 van het decreet van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen 
inzake leefmilieu en energie; 

� Ontvanger: personeelslid van het OC-ANB belast met het ontvangen van de pachtgelden;  
� Bijzondere veldwachter: de persoon, vermeld in artikel 61 van het Veldwetboek van  07 

oktober 1886 ; 
  
 

HOOFDSTUK II : Aanbestedingsvoorwaarden 

 

Artikel 2. - Op deze aanbesteding  is, naast de in onderhavig document opgenomen bepalingen, 
volgende regelgeving van toepassing: 
 

� Het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd 
en de Jachtwet van 28 februari 1882, zoals  van toepassing in het Vlaams Gewest, 

� Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu en 
haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd, 

� Het Bosdecreet van 13 juni 1990 en haar uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd en 
het Boswetboek  van 19 december 1854, zoals van toepassing in het Vlaams Gewest. 

� Het Natuurdecreet van 21 oktober 1997 en haar uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden 
gewijzigd. 
 

Indien de regelgeving rond jacht tijdens de duur van de in deze aanbesteding voorziene looptijd 
zou wijzigen kan de regiobeheerder de bepalingen aanpassen, rekening houdend met volgend 
kader: 
 

� Elke verstrenging van de wettelijke bepalingen dient onverwijld toegepast te worden.  
� Versoepeling van de bepalingen kunnen toegepast worden zo ze niet tegenstrijdig zijn met de 

beheerdoelstellingen voor het gebied. De regiobeheerder beslist hierover autonoom.  
 
 

Artikel 3. - § 1. De jachtloten, samengesteld zoals aangegeven in de bijzondere voorwaarden, 
worden toegewezen zonder waarborg van wildstand en oppervlakte. Verschillen in oppervlakte van 
meer dan een twintigste deel van het totaal, geven aanleiding tot een aanpassing van de pachtprijs in 
meer of in min naar gelang van het geval. 
           
§ 2. Het domein waarop deze overeenkomst van toepassing is, moet prioritair de functies vervullen die 
eraan toegekend zijn overeenkomstig het Bosdecreet van 13 juni 1990, het Decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu en hun uitvoeringsbesluiten zoals tot op 
heden gewijzigd. De beoefening van de jacht mag geen belemmering zijn voor de vervulling van 
genoemde functies. Door zijn deelneming aan de verpachting, verklaart de kandidaat-pachter op de 
hoogte te zijn van de  plaatselijke toestand en er zich naar te zullen gedragen. 
 
§3. De bijzondere voorwaarden kunnen de jacht met het geweer in bepaalde zones van het lot 
verbieden. Dit zal desgevallend op kaart aangegeven worden en duidelijk zal vermeld worden welke 
oppervlakte van het lot daardoor niet met het geweer bejaagbaar is. Naar deze zones zal in deze tekst 
gerefereerd worden als ‘zones met nulverpachting’.  
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Artikel 4. - §1. De openbare verpachting geschiedt lot per lot,  volgens de volgorde opgegeven in 
de aangehechte bijzondere voorwaarden. Er is eerst mogelijkheid om mondeling op te bieden, 
waarna de inschrijvingen geopend worden. De inschrijvingen worden volgens het bijgevoegde 
"model van inschrijving" opgesteld.  
 
De inschrijvingen moeten aangetekend, onder dubbele omslag, de binnenste gesloten, met het 
opschrift "Inschrijving  verpachting jacht – naam terrein”, gezonden worden aan “Agentschap 
Natuur en Bos, Beheerregio Haspengouw en Wijers “, Koningin Astridlaan 50 bus 5 te 3500 Hasselt 
waarbij ze ten laatste op maandag 8 februari 2016 moeten aankomen; ofwel worden de 
inschrijvingen onder gesloten omslag afgegeven aan de voorzitter van de verpachting vóór de 
aanvang van de zitting . 
 
Per lot wordt het jachtrecht voorlopig toegekend aan de hoogste bieder.  
 
Het recht van hoger bod kan slechts uitgeoefend worden conform artikel 11 van het jachtdecreet. 
Slechts na goedkeuring door het hoofd van het agentschap of diens gedelegeerde zal de aanbesteding 
definitief toegekend worden. 
 
 
§2. De pacht zal lopen, voor een termijn van 9 opeenvolgende jachtseizoenen, van 1 juli 

2016 tot en met 30 juni 2025 ; 

 
Stilzwijgende verlenging is niet mogelijk.  

 
Het Agentschap en de pachter hebben elk het recht jaarlijks, bij het einde van het jachtseizoen, de 
pacht te doen eindigen, mits de pacht drie maanden vooraf, bij aangetekende brief, op te zeggen. 
 
 
§3. Zo geen voldoende hoog bod wordt gedaan, kan het lot worden ingehouden. 
 
 
Artikel 5. - De bieder voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden: 
 

� in het bezit zijn van een jachtverlof; 
� gemandateerd zijn door een erkende WBE, op voorwaarde dat dit mandaat ter zitting kan 

worden voorgelegd; 
� in het bezit zijn van een volmacht, op voorwaarde dat deze ter zitting kan worden voorgelegd 

én de volmachtgever in het bezit is van een jachtverlof of gemandateerd is door een erkende 
WBE. 

 
Een kopie van de bovengenoemde documenten wordt, op straf van nietigheid van de offerte, bij de 
bieding gevoegd of tijdens de mondelinge bieding getoond aan de ambtenaar die de zitting voorzit. 
 
Artikel 6. - Alle geschillen die tijdens de zitting rijzen, zullen geregeld worden door de ambtenaar van 
het ANB die de zitting voorzit, na daarover de ontvanger gehoord te hebben. 
 
 

HOOFDSTUK III : Betalingsvoorwaarden 
 
Artikel 7. - Iedere pachter moet ter zitting  een schriftelijke, gedateerde en ondertekende 
bankwaarborg  indienen vanaf een jaarlijkse pachtprijs van 2.500 euro (exclusief kosten en  B.T.W.). 
De totale verschuldigde som is bepalend,  indien de inschrijver meerdere loten verwerft worden de 
jaarlijks verschuldigde bedragen opgeteld.  
 
De borgende bank moet binnen het Vlaamse Gewest gehuisvest zijn en aanvaard worden door de 
Ontvanger. 
 
Die belofte tot betaling zal onder de vorm van een bankwaarborg komen van een Belgische 
kredietinstelling of van een kredietinstelling die ressorteert onder een andere lidstaat van de 
Europese Gemeenschap en die krachtens de wet van 22 maart 1993 op het statuut van de 
kredietinstellingen gemachtigd is om deze activiteit in België uit te oefenen. De belofte tot 
betalingswaarborg mag ook geleverd worden onder de vorm van een borgstelling door Belgische 
verzekeringsondernemingen of door verzekeringsondernemingen die ressorteren onder een andere 
lidstaat van de Europese Gemeenschap en die krachtens de wet van 9 juli 1975 gemachtigd zijn in 
België de taak borgstellingsverzekering uit te oefenen. De verzekeringsondernemingen moeten 
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bevoegd zijn zich borg te stellen en daartoe gemachtigd worden door de controledienst voor de 
verzekeringen. De verzekeringsonderneming zal vooraf het bewijs van machtiging leveren. 
 
 
De schriftelijke belofte moet volgende documenten bevatten: 
 

� 1° de verplichting om het verschuldigd bedrag te betalen voor rekening van de in gebreke 
blijvende koper, bij het eerste verzoek van de ontvanger; 
 

� 2° de verklaring om af te zien van elke betwisting lastens de verpachter. 
 
Een inschrijving is alleen ontvankelijk als ze vergezeld is van die belofte tot betalingswaarborg.  
 
Bij het ontbreken van genoemde  bankwaarborg  zal de pachter van zijn recht als pachter vervallen 
zijn en zal tot een nieuwe procedure overgegaan worden. 
 
Zo daarbij een lagere prijs wordt bekomen, zal de vervallen pachter het verschil betalen tussen zijn 
prijs voor de duur van de ganse verpachting en die van de heraanbesteding. Hij kan echter het 
verschil niet opeisen, zo de nieuwe verpachting meer opbrengt. 
 

Een waarborg, wordt gesteld conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. 
 

Artikel 8. - De pachthouder mag een aantal deelgenoten hebben, dat eventueel door de bijzondere 
voorwaarden zal vastgesteld worden ; hij moet ze aanwijzen in het formulier waarmee het bod wordt 
uitgebracht of, bij mondelinge bieding, ter zitting bekendmaken. Deze deelgenoten zijn met de 
hoofdpachter aansprakelijk voor alle betalingen. Een deelgenoot moet in het bezit zijn van een 
jachtverlof. Kandidaat-deelgenoten waarvan de kopie van het geldig jachtverlof niet bij de inschrijving 
gevoegd wordt of ter zitting voorgelegd wordt, worden niet als zodanig aanvaard.  
 
Een akte van deelgenootschap zal binnen de vijftien kalenderdagen na de zittingsdag worden 
neergelegd in handen van de Ontvanger. Bij het in gebreke blijven i.v.m. deze bepaling, zal de 
aanwijzing van de deelgenoten als nietig aanzien worden en blijft de hoofdpachter hoofdelijk 
aansprakelijk. 
 
Een wijziging van de akte van deelgenootschap moet binnen de vijftien kalenderdagen in handen van 
de Ontvanger worden neergelegd. Alle vroegere deelgenoten blijven hoofdelijk aansprakelijk met de 
hoofdpachter. De regiobeheerder dient ook schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van eventuele 
wijzigingen. 
 
Artikel 9. -  Bepaling m.b.t. de indexeerbaarheid van de jaarlijkse pachtprijs:  
De basispachtprijs volgt de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen en 
wordt ieder jaar voor de verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst aangepast 
volgens de formule: 
 
           Nieuwe prijs = basispachtprijs x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer 
 
Het aanvangsindexcijfer is het ‘consumptieprijsindexcijfer’, daartoe berekend en benoemd van de 
maand voorafgaand aan de maand van de ondertekening van deze overeenkomst. Het nieuwe 
indexcijfer is het ‘consumptieprijsindexcijfer’ van de maand voorafgaand aan die van de 
verjaardag van de inwerkingtreding van deze overeenkomst. 
 
 
Artikel 10. - Binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf het bericht van definitieve toewijzing, zal 
de hoofdpachter de jaarlijkse pachtprijs, vermeerderd met 21% B.T.W., storten op het volgend 
rekeningnummer van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap:  
 
IBAN: BE03 3751 1174 4584 
BIC:   BBRUBEBB 
 
De pachter zal volgende gegevens vermelden: 
 
Jachtpacht – naam v/h terrein 
Overeenkomstnummer: ANB/TBO/2016/1 
Naam pachter: XXX 
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Bij wijze van deelname in de kosten van de verpachting  stort de hoofdpachter het eerste jaar, naast 
de jaarlijkse pachtprijs, 10% van de jaarlijkse pachtprijs voor een eenjarige en 25% voor een 
meerjarige pachtovereenkomst. Deze som is verschuldigd binnen dezelfde termijn als het pachtgeld en 
wordt op dezelfde rekening gestort met de vermeldingen: 
 
Deelname kosten verpachting – naam v/h terrein 
Overeenkomstnummer: ANB/TBO/2016/1 
Naam pachter: XX 
 
Bij wijze van waarborg  stort de hoofdpachter  het eerste jaar, naast de jaarlijkse pachtprijs,  5% van 
de jaarlijkse pachtprijs voor een eenjarige en 10% voor een meerjarige pachtovereenkomst. Deze 
som is verschuldigd binnen dezelfde termijn als het pachtgeld en wordt op dezelfde rekening gestort 
met de vermeldingen: 
 
Waarborg– naam v/h terrein 
Overeenkomstnummer: ANB/TBO/2016/1 
Naam pachter: XXX 
 
Het Agentschap kan van ambtswege de sommen die haar toekomen van de waarborg afhouden. 
Dit kan onder meer gebeuren ingeval van opzegging van het contract, bij toegebrachte schade of 
ingeval de pachthouder niet of niet tijdig voldoet aan de vorderingen die ingesteld werden op basis 
van de verleende pacht.  
 
Indien de betalingen niet op de vastgestelde vervaldag gedaan worden, zullen de verschuldigde 
sommen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest gelijk aan de wettelijke intrest opleveren 
vanaf de vervaldag. Voor het berekenen van de intrest zal elke maand voor dertig dagen geteld 
worden. De interest wordt per maand berekend; met een gedeelte van een maand wordt geen reke-
ning gehouden. De basissom zal afgerond worden tot de hogere euro en de slotsom tot de hogere 
euro. 
 
Na afloop van dit contract kan de jachtpachter de waarborg of in voorkomend geval het saldo ervan, 
bij het Ondersteunend Centrum van het Agentschap terugvorderen. Na verklaring van de 
regiobeheerder dat de opdrachthouder al zijn verplichtingen nakwam, wordt de borg teruggestort. 
 
 
Artikel 11. - Onderverhuring van het jachtrecht is niet toegestaan. Dit belet niet dat een overleden 
pachter zou worden vervangen.  
  

 

 

HOOFDSTUK IV : Algemene  voorwaarden  inzake de jachtbeoefening 

 

 

Artikel 12. - § 1. De ANB-beheerdoelstellingen, waarnaar verwezen wordt in artikel 3, §2, primeren. 
De jachtpachthouder zorgt ervoor de realisatie van deze doelstellingen niet te hinderen en zorgt 
ervoor dat zijn deelgenoten, medejagers en lasthebbers de noodzakelijke kennis hebben over deze 
doelstellingen en het door het ANB gevoerde beheer. Hij is er tevens voor verantwoordelijk dat 
genoemde personen, als belangrijke gebruikers van het openbaar domein, in hun communicatie en 
handelen, correct, respect- en tactvol omgaan met individuele gebruikers, het brede publiek en de 
media.  
 
§ 2. Met uitzondering van beperkingen i.v.m. de veiligheid die opgelegd moeten worden tijdens een 
druk- of drijfjacht, mag de beoefening van de jacht onder geen beding het vrije verkeer belemmeren 
van bosexploitanten, wandelaars, fietsers of ruiters op de boswegen of in gedeelten van het bos waar 
hun aanwezigheid door het Agentschap voor Natuur en Bos wordt geduld, welke ook de redenen 
daarvan zijn. Zones met nulverpachting zijn van de jacht uitgesloten; de jager mag ze bij de 
jachtuitoefening niet gewapend betreden.  
 
§3. De jachtpachthouder neemt deel aan het overleg dat minstens één maal per jaar georganiseerd 
wordt op initiatief van de Regiobeheerder. Dit overleg is gericht op het uitwisselen van informatie in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst en het beheer van het gebied, het evalueren van het 
voorbije jachtseizoen,  het maken van afspraken voor het komend seizoen, afstemming van visies 
inzake beheer en wildbeheer en meer algemeen alle voor de uitvoering van onderhavige 
overeenkomst relevante onderwerpen, met inbegrip van het faunabeheerplan en afschotplan voor de 
in verpachting begrepen gronden. De jachtpachthouder levert ter voorbereiding van dit overleg en op 
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vraag van de Regiobeheerder, de informatie aan waarover hij beschikt. Het secretariaat van dit 
overleg wordt verzorgd door het Agentschap. 
 
 

 

Artikel 13. - De pachters en hun deelgenoten kunnen het jachtrecht alleen beginnen uit te oefenen 
na betaling van de pachtprijs, de kosten en de waarborg vermeld in artikel 10. 
 
Artikel 14. - De pachter en zijn deelgenoten mogen een aantal personen uitnodigen als de bijzondere 
voorwaarden dit toelaten. Het aantal toegelaten genodigden zal desgevallend vastgesteld worden in de 
bijzondere voorwaarden. De genodigden dienen in het bezit te zijn van een geldig jachtverlof of van 
een geldige jachtvergunning. Zij moeten steeds vergezeld zijn van de pachter of van één van zijn 
deelgenoten. Degene die een genodigde bij de jacht betrekt is gehouden hem afdoende op de hoogte 
te brengen van de terreinsituatie en hij blijft steeds verantwoordelijk voor de veiligheid van deze 
persoon en van derden. 
 
Artikel 15. - De pachter is gehouden de regiobeheerder en de boswachter tweeënzeventig uur vooraf 
kennis te geven van de dag van een jachtactiviteit op grofwild, alsook van de plaats en het uur van 
bijeenkomst. Dit geldt niet voor de individuele aanzitjacht.  De identiteit van eventuele genodigden, en 
eventueel het nummer van het jachtkansel waar deze zullen aanzitten, zal op de jachtdag zelf, 
voorafgaandelijk aan de jacht worden meegedeeld aan de regiobeheerder en de boswachter op diens 
verzoek. 
 
Artikel 16 – Onverminderd de vigerende wettelijke bepalingen, kunnen bestrijding, bijzondere jacht 
op wild, de activiteiten bedoeld in artikel 57 van het Jachtvoorwaardenbesluit en het vangen en/of 
doden van dieren die niet als wild gerangschikt zijn, aan de pachter worden toegelaten na een 
schriftelijke machtiging of opdracht van de regiobeheerder. Indien de regiobeheerder de pachter er 
schriftelijk om verzoekt, zal de pachter ook bestrijden in de aangeduide zones met nulverpachting.  De 
machtiging kan voorwaardelijk zijn en vermeldt steeds om welke diersoorten het gaat.   Indien de 
machtiging of opdracht bekomen wordt, verzorgt de pachter zelf alle administratie (meldingen, 
afschotplannen, enz…) die de wet voorziet om de voorgenomen activiteiten te mogen uitvoeren.  
 
Artikel 17. - De pachter en de deelgenoten zullen aansprakelijk zijn als naar recht tegenover de 
eigenaars, bezitters of pachters van de al dan niet aanpalende goederen, voor de schade aan deze 
goederen toegebracht door wild, behalve wanneer zij aantonen de wettelijke middelen van jacht, 
bijzondere jacht en bestrijding uitgeput te hebben.  
 
Dit geldt evenzeer voor schade, aangebracht door schadelijke dieren die niet als wild gerangschikt 
zijn, en waarvoor de pachter schriftelijk machtiging of opdracht gekregen heeft om deze te vangen 
en/of te verdelgen. Hij dient dan aan te tonen dat hij wel degelijk uitgevoerd heeft wat redelijkerwijze 
van hem mocht worden verwacht, zo niet blijft hij aansprakelijk als naar recht.  
 
Hij en zijn deelgenoten zullen eveneens aansprakelijk zijn als naar recht tegenover het Vlaamse 
Gewest voor de schade, veroorzaakt in haar domeinen door een teveel aan jaagbaar wild. 
 
Artikel 18. §1.  De pachter mag, zonder een schriftelijke machtiging van de regiobeheerder, geen 
afsluiting plaatsen in het domein waarvan het jachtrecht gepacht is, noch het domein geheel of 
gedeeltelijk afsluiten. 
 
De afsluitingen, die de pachter mits uitdrukkelijke toelating zou mogen plaatsen, mogen nooit voor 
doel hebben het wild het ontsnappen te beletten, noch derwijze ingericht zijn dat dit resultaat bereikt 
wordt. 
 
Zo de afgerasterde percelen reewild bevatten, moet de pachter dit wild daaruit verwijderen zodra de 
regiobeheerder van het gebied dit bij eenvoudige brief vraagt. 
 
Zo de pachter in gebreke blijft, zullen die dieren door het Agentschap uit de afrastering worden 
gedreven, zonder dat het Agentschap aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor eventuele schade 
aan de afrasteringen of aan het wild die het gevolg daarvan zouden kunnen zijn. 
 
De eventuele kosten verbonden met het verdrijven van bedoeld reewild vallen ten laste van de 
pachter, die altijd aansprakelijk blijft voor de schade aangericht door reewild aan de bosvegetatie in 
het afgerasterde gedeelte. 
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§2. Het Vlaams Gewest bezit  het recht om zo nodig afsluitingen op te richten, vereist om de bosgroei 
en inzonderheid de jonge planten en andere vegetaties te beschermen tegen de beschadigingen door 
wild, zonder dat de pachter daarin een reden kan vinden tot vergoeding, tot inkorting van de pacht of 
van de huurceel, noch tot een vermindering van zijn gebeurlijke aansprakelijkheid. 
 
 
Zo  na de goedkeuring van de verpachting de afgerasterde oppervlakte toeneemt tot meer dan 10% 
van de verpachte oppervlakte, kan een vermindering van de pachtprijs en van de overeenkomende 
borgsom worden toegestaan, evenredig met de afgerasterde oppervlakte waarin niet kan worden 
gejaagd. 
 
De pachter heeft het recht de pachtovereenkomst op te zeggen zo de afgerasterde oppervlakte meer 
dan één derde bedraagt van de oorspronkelijke verpachte oppervlakte. 
 
De weideafsluitingen bestemd voor het keren van het vee worden in het kader van dit artikel niet als 
afrastering beschouwd, voor zover zij bestaan uit maximaal 3 prikkeldraden of gladde draden en de 
hoogte van de afsluiting max. 110 cm. bedraagt. 
 
 
 
Artikel 19. - De bevoegde ambtenaren of andere aangestelden, vergunningshouders of lasthebbers 
van het Agentschap, hebben steeds toegang tot het in pacht gegeven goed inclusief de constructies, 
inrichtingen en voorzieningen, om redenen die verband houden met de controle op de naleving van 
jachtpachtbepalingen, het uitvoeren van beheerwerken, wetenschappelijk onderzoek of 
waarnemingen en het vrijwaren van de openbare veiligheid. 
 
Het ANB mag ten allen tijde over gans de verpachte oppervlakte gelijk welke wetenschappelijke, 
technische of recreatief-culturele activiteit toestaan. De pachter mag geen enkele handeling stellen die 
de begunstigden van dergelijke vergunning zou hinderen. 
 
Het ANB houdt zich het recht voor de exploitatievorm van haar domeinen te bepalen of te wijzigen 
naar goeddunken, o.m. in verband met de inrichting voor stille recreatie waarvoor de jacht geen 
beperking mag vormen. Indien gedeelten van het domeinbos/terrein om welke reden dan ook in de 
loop van de verpachting het voorwerp zouden zijn van een (her)inrichting (loods, recreatieve 
inrichting….)  die het genot van het jachtrecht onmogelijk maakt, dan kunnen zij op schriftelijk 
verzoek van de pachter geheel of gedeeltelijk uit de verpachting genomen worden. De pachtprijs kan 
dan vanaf het erop volgende jachtseizoen, evenredig met de vermindering in oppervlakte en het 
verlies in jachtwaarde verminderd worden . De bedoelde zones mogen daarna niet meer bejaagd 
worden. Zij worden voor de jachtseizoenen volgend op het lopende, beschouwd als zones met 
nulverpachting zoals omschreven in artikel 3 en op de jachtplannen als zodanig aangegeven.  
 
 
Artikel 20. - Zo het verpachte domein vervreemd wordt, dan is de pacht van rechtswege opgezegd. 
 
Zo de vervreemding slechts betrekking heeft op een deel van het bos, kan een evenredige 
prijsvermindering worden toegestaan van de volgende vervaldag af. 
 
Beide partijen hebben nochtans het recht de pachtovereenkomst op te zeggen zo de vermindering in 
oppervlakte meer dan één derde van de oorspronkelijke oppervlakte bedraagt. 
 
 
Artikel 21. - Het niet naleven van de regelgeving inzake jacht, natuur, bos en riviervisserij, 
vastgesteld bij proces-verbaal, of van één der bepalingen van de algemene en/of  bijzondere 
verpachtingsvoorwaarden, kan de onmiddellijke opzegging van de pachtovereenkomst tot gevolg 
hebben. De opzegging om deze reden wordt bij aangetekend schrijven door het Agentschap aan de 
pachter gemeld. De opzegging gaat in vanaf de datum van de melding. De reeds betaalde pachtgelden 
kunnen niet meer worden teruggeëist. 
 
 
Artikel 22. - Deze algemene verpachtingsvoorwaarden worden aangevuld door de hierbij gevoegde 
bijzondere voorwaarden. 
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HOOFDSTUK V : Rechtsvorderingen  

 

Artikel 23. - Elke rechtsvordering van de pachthouder wordt ingesteld bij een Nederlandstalige 
Belgische rechtbank te Brussel, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand 
geding. 
 
 

-------------------    
 
 
Bijlage : Bijzondere verpachtingsvoorwaarden van het jachtrecht                          
 
 
 
 
Vastgesteld te Hasselt, 
 
 
 
 
Bert Vanholen, 
Directeur 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Entiteit Terreinbeheer Oost 
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