5 MANIEREN OM OP JACHT TE GAAN

1

4

Aanzitjacht (grofwild) / loerjacht (kleinwild)
Eén jager wacht op een vaste plaats (hoogzit) tot de
dieren dichterbij komen om ze te bejagen.

2
Bersjacht (grofwild)
Eén jager wandelt door het terrein of volgt het wild
actief om ze te bejagen.

Drijfjacht (grofwild/ kleinwild)
Een groep drijvers ‘drijft’ de dieren naar de jagers die
in lijn opgesteld zijn aan de rand van het terrein
waar ze de dieren kunnen bejagen. Voor drijfjacht
op grof wild is een officiële toestemming nodig.

Alles over
de jacht
NATUUR EN BOS GEEFT RICHTING

5
Drukjacht (grofwild)
Meerdere drijvers lopen in het jachtgebied rond. Ze
verstoren al wandelend het wild zodat de dieren
weggaan uit hun dekking. De jagers staan op

3
Jacht voor de voet (kleinwild)
Een of meer jagers lopen over het terrein en bejagen
de dieren die voor zich uit gaan.

WIST JE DAT?
1 Een jager mag een perceel enkel betreden met
toestemming van de eigenaar.
2 Ook op zon- en feestdagen mag er gejaagd worden.
3 De jager wordt gecontroleerd door de Natuurinspectie
en de politie.
4 Familie en vrienden mogen de jager vergezellen op
jacht, maar enkel de jager met jachtverlof mag vuren
met het geweer.
5 Ook het wapen van de jager moet officieel in orde
zijn en geregistreerd zijn in de wapendatabank van
de Federale overheid.

te bejagen. Voor drukjacht op grofwild volstaat een
melding aan Natuur en Bos.

SCHADE EN OVERLAST DOOR WILD
Hoe je overlast door wilde dieren kunt aanpakken, lees je
op www.natuuralsgoedebuur.be.
Wanneer wild schade toebrengt aan je tuin of aan landbouwgewassen kun je dat melden via www.natuurenbos.
be/meldpuntschade. Ook wanneer je een ongeval hebt
met een wild dier kun je dat daar melden.

Vragen?
Natuur en Bos

Notities

“De jager is
te allen tijde
verantwoordelijk
voor zijn schot.

bepaalde plaatsen, op hoogzitten, opgesteld om ze

Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel
T 1700
E jacht.anb@vlaanderen.be
jacht.oost.anb@vlaanderen.be
(Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg)
jacht.west.anb@vlaanderen.be
(West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen)

De jacht is de activiteit van de jager die het wild opspoort en
achtervolgt om het vervolgens te kunnen doden of te vangen.
De jacht heeft de natuur nodig en de natuur in Vlaanderen
heeft ook de jacht nodig. Zo is een belangrijke taak van de jacht
om de biodiversiteit in stand te houden en onze landbouwgewassen te beschermen. Maar niet iedereen kan zomaar
gaan jagen. De jacht is een Vlaamse bevoegdheid en de strikte
regelgeving valt onder de verantwoordelijkheid van Natuur en
Bos.

VLAANDEREN KENT DRIE SOORTEN POPULATIEBEHEER:
»» Gewone jacht: normaal duurzaam populatiebeheer

De jager neemt alle veiligheidsmaatregelen
op zich en zorgt ervoor dat hij geen schade
berokkent aan mens of dier tijdens de
jacht.”

ER ZIJN VIER CATEGORIEËN WILD
WAAROP GEJAAGD MAG WORDEN:

»» Bijzondere jacht: schade door wild voorkomen
en inperken na melding aan Natuur en Bos

1 Grofwild: edelhert, damhert, moeflon, ree,
wild zwijn

»» Bestrijding: aangerichte schade inperken na
melding aan Natuur en Bos

2 Kleinwild: fazant, haas, patrijs
3 Waterwild: Canadese gans, grauwe gans, kievit,
smient, wilde eend
4 Overig wild: houtduif, konijn, verwilderde kat, vos

WWW.NATUURENBOS.BE/WILDBEHEER
V.U. Marie-Laure Vanwanseele, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
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Iedereen kan deelnemen aan het examen om jager te worden.
Wie slaagt voor het jachtexamen ontvangt een jachtexamengetuigschrift. Hiermee kun je een jachtverlof aanvragen bij de

arrondissementscommissaris van je provincie. Meer informatie
over het jachtexamen vind je op www.natuurenbos.be/jachtexamen.

JACHTVERLOF (BE)
Jachtakte (NL) / Permis de chasse (FR)

JACHTVERGUNNING (BE)
Logeerakte (NL) / Licence de chasse (FR)

WAT?

Toelating om zelf te jagen

Toelating aan iemand van buiten het Vlaams gewest
(met een buitenlands jachtverlof ) om in Vlaanderen
te jagen op uitnodiging van iemand met jachtverlof

PERSOONLIJK

Ja

Ja

GELDIG

Volledig jachtseizoen
(1 juli - 30 juni)

Op 5 vooraf bepaalde dagen in het jachtseizoen

PRIJS?

150 euro per jaar + provincietaks (alle dagen)
105 euro per jaar + provincietaks (enkel zondag)

40 euro

E-loket van Natuur en Bos (voor Belgen)

E-loket van Natuur en Bos (voor Belgen)

* niet Belgen: zie www.natuurenbos.be/jachtverlof

* niet Belgen: zie www.natuurenbos.be/jachtvergunning

AANVRAGEN?

WAAR MAG MEN JAGEN?

JACHTPLAN

Het is simpel: het jachtrecht is verbonden met het eigendomsrecht. De eigenaar van een perceel heeft ook het jachtrecht van
dat perceel. Dat kan de eigenaar zelf uitoefenen of doorgeven
aan iemand anders. Sinds 2014 is de overeenkomst om het
jachtrecht door te geven aan een jager enkel schriftelijk
mogelijk. Op de website van Natuur en Bos vind je daarvoor een
modelovereenkomst.

Alle aaneengesloten percelen waarop een jager het jachtrecht
heeft, vormen samen een jachtterrein. Om te mogen jagen moet
een jager het jachtrecht op verschillende percelen verzamelen
tot hij een aaneengesloten jachtterrein van minstens 40 hectare
heeft.

Overheden kunnen hun domeinen ook verpachten voor de jacht
via openbare aanbesteding. Ze maken dan duidelijke afspraken
met de jager. Het kan zijn dat de recreatieve wandelaar en de
jager zich op hetzelfde moment in hetzelfde overheidsdomein
bevinden. Om deze activiteiten op elkaar af te stemmen vind je
aankondigings- en waarschuwingsborden op
www.natuurenbos.be/wildbeheer.

JACHT

JACHT

AANKONDIGING

WAARSCHUWING

Datum:

…………… /……………… /

20……….

van ................... u tot .................. u

…………… /……………… /

20……….

van ................... u tot .................. u

…………… /……………… /

20……….

van ................... u tot .................. u

Tussen …………........................... u en …………........................... u

…………… /……………… /

20……….

van ................... u tot .................. u

WBE / jachtrechthouder ………………………………………………………………………………………….

…………… /……………… /

20……….

van ................... u tot .................. u

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

WBE / jachtrechthouder …………………….............................…………………………………………………………………….

Jaarlijks moet de jager voor 1 april een jachtplan van zijn jachtterrein indienen bij de arrondissementscommissaris. Het jachtplan
kan men raadplegen om na te gaan waar gejaagd mag worden.

WAT IS
HET VERSCHIL TUSSEN EEN HAGEL- OF KOGELGEWEER?

HAGELGEWEER

KOGELGEWEER

GESCHIKT VOOR

Kleine dieren

Grote dieren

WERKING

Vele kleine
hagelbolletjes

1 kogel

ZINVOLLE AFSTAND
VOOR EEN SCHOT

30 à 40 meter

50 - 300 meter

MAX. DRAAGWIJDTE

200 à 400 meter

2 à 3 kilometer

Men kan op sommige soorten ook jagen met een roofvogel, met
fretten of met een vangkooi. De jager kan altijd een hond gebruiken als assistent om het wild op te sporen of naar de jager te

HOE VER STAAT DE JAGER VAN MIJN HUIS?

WANNEER IS DE JACHT OPEN?
In het jachtopeningsbesluit staat op welke bejaagbare wildsoort
je mag jagen in een bepaalde periode. Zowel de gewone jacht
als de bijzondere jacht hebben specifieke openingstijden. Een
handige overzichtstabel vind je op www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/jacht/wanneer

AFSTAND

WEG VAN WONING

NAAR WONING

< 150 meter

Ja

Neen

≥ 150 meter

Ja

Ja

Datum: …………… /……………… / 20……….

Telefoon ...............................................................................

Telefoon:………………….......................……………………………

Meer info: www.natuurenbos.be/wildbeheer

Meer info: www.natuurenbos.be/wildbeheer

ANB – Antwerpen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN
Tel. 03 224 62 62 • Email jacht.ant.anb@vlaanderen.be

ANB – Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN
Tel. 016 66 63 00 • Email jacht.vbr.anb@vlaanderen.be

ANB – Antwerpen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN
Tel. 03 224 62 62 • Email jacht.ant.anb@vlaanderen.be

ANB – Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6 bus 75, 3000 LEUVEN
Tel. 016 66 63 00 • Email jacht.vbr.anb@vlaanderen.be

ANB – Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT
Tel. 011 74 24 50 • Email jacht.lim.anb@vlaanderen.be

ANB – West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE
Tel. 050 24 77 40 • Email jacht.wvl.anb@vlaanderen.be

ANB – Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT
Tel. 011 74 24 50 • Email jacht.lim.anb@vlaanderen.be

ANB – West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 BRUGGE
Tel. 050 24 77 40 • Email jacht.wvl.anb@vlaanderen.be

ANB – Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT
Tel. 09 276 20 29 • Email jacht.ovl.anb@vlaanderen.be

ANB – Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT
Tel. 09 276 20 29 • Email jacht.ovl.anb@vlaanderen.be
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WAT ALS ER EEN DIER GESCHOTEN WORDT?
Heeft de jager wild geschoten dan wordt hij eigenaar. Het
verhandelen en het vervoeren ervan is aan strikte regels
gebonden. Het wild kan enkel vervoerd worden in de periode
dat de jacht geopend is en tot 10 dagen daarna. Grofwild
moet gelabeld worden zodat het traceerbaar is. De jager
geeft jaarlijks mee aan Natuur en Bos hoeveel wild hij
geschoten heeft – dit om een overzicht van de populatie bij
te houden. Via weefselstalen van het geschoten wild worden
wildziekten opgespoord.

