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Vlaamse Overheid 
Agentschap  Natuur en Bos 

 
 

Voorwaarden voor de verpachting van de jacht op damherten in het 
Drongengoed voor het jachtseizoen 2019-2020 

 
 

Hoofdstuk 1    Algemeen 
 
Artikel 1.  §1. Op deze aanbesteding zijn, naast de in onderhavig document opgenomen 
bepalingen, de volgende regelgevende normen van toepassing: 
1° het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en zijn uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden 
gewijzigd, alsook de jachtwet van 28 februari 1882, voor zover nog van toepassing; 
2° het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke 
milieu en zijn uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd; 
3° het Bosdecreet van 13 juni 1990 en zijn uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden 
gewijzigd, alsook de boswet van 19 december 1854, voor zover nog van toepassing. 
 
§2. Door zijn deelname bevestigt de kandidaat jachtrechthouder akkoord te zijn met de 
voorwaarden vermeld in dit document en tevens geeft hij/zij de volmacht aan het 
Agentschap Natuur en Bos voor het uitvoeren van de wettelijk vastgelegde 
administratieve verplichtingen die aan het uitoefenen van het jachtrecht verbonden zijn 
(onder andere de indiening van het jachtplan voor het uitoefenen van de jacht, de 
aanvraag van het afschotplan, het indienen van een faunabeheerplan, het indienen van 
afschotmeldingen en het indienen van een wildrapport. 
 
 

Hoofdstuk 2    Aanbestedingsvoorwaarden 
 
Artikel 2. §1. Bij deze aanbesteding wordt het jachtrecht aanbesteed aan meerdere 
jachtrechthouders. Elke jachtrechthouder krijgt daarbij een zogenaamde ‘licentie’: het 
recht om gedurende een bepaalde periode en op een bepaalde hoogzit te jagen volgens 
de voorwaarden van deze aanbesteding. De jachtrechthouder wordt hierna 
‘licentiehouder’ genoemd. De licentie is toegestaan ten persoonlijke titel. 
 
Het krijgen van een licentie geeft geen recht om op eigen initiatief te jagen in het 
Drongengoed. Het uitoefenen van het jachtrecht kan enkel gebeuren op de in dit 



2 

 

document vermelde periode en op specifieke uitnodiging van de regiobeheerder en enkel 
op een door ANB georganiseerde actie.  
 
§2. Er zijn 18 licenties die verpacht worden zonder specifieke voorwaarden. Daarnaast 
worden 12 licenties voorbehouden aan de lokale jachtrechthouders. 
 
§3. De niet-betalende licentie is geldig voor 1 aanzitjacht op  17/12/2019 van 7u45-10u00. 
Er wordt gestart met 1 aanzitjacht, waarna de regiobeheerder evalueert of er extra 
acties georganiseerd dienen te worden. De licentiehouders worden uitgenodigd op 
vervolgacties indien dit nodig blijkt.  
 
§4. De persoon die een licentie toegewezen krijgt, engageert zich voor het innemen van 
zijn hoogzit of aangeduide plaats. De plaatsen worden toegewezen op de ochtend van 
de aanzitjacht. 
  
§5. Indien een licentiehouder na de aanbesteding meldt dat hij niet kan aanwezig zijn of 
indien dat de bezetting van de hoogzitten niet voldoende blijkt zal de regiobeheerder 
een vervanger aanduiden. De vervanger neemt dan alle rechten en plichten van de 
licentiehouder over.  
 
§6. De dag voorafgaand op de jacht zal een veiligheidsbriefing plaatsvinden, iedereen 
dient hierop verplicht aanwezig te zijn. Bij afwezigheid op deze briefing, kan de 
licentiehouder niet deelnemen aan de aanzitjacht. De regiobeheerder duidt dan zijn of 
haar vervanger aan. 
 
Artikel 3. §1. De aanbesteding van de licenties vindt plaats op  26 november 2019 om 
14.30 uur op het VAC Brugge, Koning Albert I laan ½ bus 74, 8000 Brugge. Dit in 
vergaderzaal  Falco op het gelijkvloers.  
 
§2. Er wordt geen vergoeding ontvangen door ANB of bieding verwacht van de 
kandidaat, enkel een ter beschikking stelling. Alle toegekomen kandidaturen worden 
door de regiobeheerder bewaard en in de openbare zitting op 26 november 2019 worden 
er respectievelijk 18 willekeurige kandidaturen uit getrokken. De zitting wordt 
voorgezeten door regiobeheerder Klaar Meulebrouck en één andere ANB ambtenaar. Er 
wordt een pv opgesteld dat de onpartijdigheid van de trekking zal bewijzen.  
 
§3. De licenties worden zonder waarborg van oppervlakte of andere toegewezen. Noch 
de aanwezigheid van wild, noch het afschot wordt gegarandeerd aan de licentiehouders. 
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§4. De aanbesteding zal plaatsvinden bij schriftelijk bod door middel van het 
biedingsformulier te vinden op de website: www.natuurenbos.be/jachtverpachting .  
 
§5. Geen bod zal aangenomen worden als het niet is toegekomen bij het ANB voor 25 
november 2019 om 23u59. 
 
Uiterlijk op 27 november worden alle kandidaat-jagers per email op de hoogte gebracht 
van het al dan niet weerhouden van hun kandidatuur. 
 
Artikel 4. Eventuele geschillen tijdens de zitting zullen opgenomen worden door de 
ambtenaar van het Agentschap Natuur en Bos die de zitting voorzit. 
 
Artikel 5. Het Agentschap Natuur en Bos is niet verantwoordelijk voor ongevallen die 
kunnen gebeuren ten gevolge van de licentie. De licentiehouders jagen onder eigen 
verantwoordelijkheid en zien af van elke vorm van schadevergoeding door het 
Agentschap Natuur en Bos voor schade die zou veroorzaakt worden door de licentie of 
het gebruik van de jachtinfrastructuur (o.m. hoogzitten). De licentiehouder is 
verantwoordelijk voor schade aan derden veroorzaakt door de uitoefening van zijn/haar 
jachtactiviteit. 
 
Artikel 6. De betrokken domeinen moeten prioritair hun functie als natuurgebied kunnen 
vervullen. Met name moeten de domeinen in het algemeen hun belang kunnen behouden 
voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur en meer in het bijzonder moet het 
uitoefenen van de jacht inpasbaar zijn in de concrete natuurdoelstellingen van het 
gebied. 
 

 
Hoofdstuk 3  Voorwaarden voor de jachtbeoefening 
 
Artikel 7.  Er wordt verwacht van de deelnemende jagers dat ze zich bewust zijn van het 
principe aanzitjacht, vermeld onder artikel 8, en zich hier ook naar gedragen.  
 
Artikel 8. Aanzitjacht is een jachtmethode waar de jagers plaatsnemen op een hoogzit of 
kansel en wachten tot het wild binnen een, vooraf bepaalde, veilige perimeter komt om 
dan een weidelijk schot te plaatsen. Jagers worden geposteerd op hoogzitten en 
verspreid binnen het hele gebied. Algemeen is het de bedoeling bij aanzitjacht dat het 
wild zich rustig kan verplaatsen, in de hoop dat het voorbij een schutter komt en daar 
aangesproken kan worden met minder risico’s op een slecht geplaatst schot dan bij 
schoten op snel lopende, opgejaagde dieren. 
 
  
Artikel 9. WAPENS § 1. Enkel jachtwapens, wettelijk toegelaten voor het bejagen van 
damwild, mogen gebruikt worden. Er wordt niet toegestaan om gebruik te maken van 
gladloopwapens. Er wordt niet toegestaan om gebruik te maken van voorspanners.  
 
  
 

http://www.natuurenbos.be/jachtverpachting
http://www.natuurenbos.be/jachtverpachting
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§ 2. Het is enkel toegestaan het wapen te laden wanneer men op de hoogzit gezeten is. 
Ontladen gebeurt eveneens voor het verlaten van de hoogzit. Ten allen tijde moet de 
veiligheid aanstaan, tenzij er wild gezien of gehoord wordt.  
 
Artikel 10. KLEDIJ.  Alle jagers wordt verplicht gedurende de hele dag een oranje fluo 
hesje of oranje jas te dragen. Ook op de hoogzit is het dragen van fluo verplicht. 
 
Artikel 11. START EN EINDE JACHTACTIVITEIT. De jager zal geposteerd worden tussen 6u30 
en 7u00. Vanaf 1 uur voor zonsopgang is het toegestaan om te vuren. Het exacte uur 
wordt tijdens de veiligheidsbriefing meegegeven. De jacht duurt tot stipt 10u00. Na dit 
uur is het niet meer toegestaan om nog een schot te lossen.  
 
Artikel 12. WILD  § 1. Er wordt enkel op damwild gejaagd. Andere wildsoorten worden 
niet geschoten.  
 
§ 2. Het is toegestaan om alle damherten, ongeacht het geslacht of gewicht, te strekken. 
 
§ 3. Indien er een groep passeert mag de jager maar 1 dier aanspreken en schieten. Pas 
wanneer dit dier zichtbaar gevallen is en er nog een kans is om opnieuw een damhert 
aan te spreken kan er terug geschoten worden. Indien het eerste dier gemist is of niet 
direct valt, mag er geen tweede schot op een ander dier van de groep geplaatst worden. 
 
Artikel 13. SCHIETEN EN WEIDELIJKHEID § 1. Elke jager blijft verantwoordelijk voor zijn 
schot. 
 
§ 2. Er wordt enkel geschoten op damherten die zich op afstanden korter dan 75 meter 
van de schutter bevinden. De schutter dient zich bewust te zijn van deze afstand en 
deze te respecteren.  
 
§ 3. De schutter dient zeker te zijn van kogelvang. Dit wil zeggen dat de schietrichting- 
en hoek altijd voorziet dat de kogel wordt begraven in de grond. Een struik, boom of het 
dier zelf geldt niet als kogelvang.  
 
§ 4. Nooit in de richting of in de buurt van wandelaars schieten. Wees bewust dat er ten 
allen tijde wandelaars (zonder fluo) in de buurt kunnen lopen. Schiet daarom nooit in 
een dichte dekking waar het zicht niet toelaat om een veilig schot te plaatsen. 
 
§ 5. Eerst het stuk beoordelen. Pas na zekerheid van het juiste stuk wild kan het stuk 
aangesproken worden en geschoten worden. 
 
§ 6. Elke jager krijgt tijdens de briefing volgende documenten: 

• Waarnemingsformulier: hierop worden waarnemingen van damwild en ree 
genoteerd. 

• Aanschotmelding damwild: hierop worden alle schoten genoteerd met 
aanschotplaats en vluchtrichting ten opzichte van de hoogzit.   

• Kaart van het gebied met de plaatsing van de hoogzitten. 
• Instructies van de aanzitjacht, ook terug te vinden in dit document. 
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Deze formulieren worden verplicht en naar waarheid ingevuld. Na aflopen van de jacht 
worden het waarnemingsformulier en de aanschotmelding terug bezorgd aan de 
posteur.  
 
Elke jager moet ook verplicht elk schot melden per sms aan de verantwoordelijke van de 
jacht.  
 
§ 7. Elk schot wordt genoteerd en nagezocht. Het nazoeken wordt uitgevoerd door een 
gespecialiseerd team met zweethond. 
 
§ 8. De hoogzit wordt niet verlaten tijdens de jacht. Eventueel geschoten damherten 
wordt pas na de jacht verzameld.  
 
§ 9. Een jager die 3x mist op een jachtdag dient te stoppen met jagen (maar blijft wel op 
de post). 
 
Artikel 14. NA DE JACHT § 1. Bij een schot waarbij het dier nog verder liep, wordt de 
schotplaats aangeduid met een lintje verstrekt door de verantwoordelijke bij de briefing. 
Indien de vluchtrichting duidelijk is wordt er op 5 meter van de schotplaats een tweede 
aanduiding gemaakt met 2 rood/witte lintjes. Dit als hulp voor het nazoekteam. Het 
aanduiden van schotplaats en lintjes wordt gedaan na aflopen van de jacht in 
samenwerking met de posteur. 
 
§ 2. Ontweiden van de dieren vindt plaats na de jacht op een centrale plaats. Er wordt 
dus geen enkel damhert ontweid op het terrein.  
 
Artikel 15. SANCTIES. Het niet naleven van de jachtwetgeving of van één van de 
bepalingen van deze voorwaarden, heeft de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg. 
Bovendien worden deze overtreders uitgesloten voor volgende aanbestedingen van het 
jachtrecht van het Agentschap voor Natuur en Bos in de provincies West- en Oost-
Vlaanderen in de daaropvolgende drie jachtseizoenen. Na onbehoorlijk of onveilig 
gedrag kunnen jagers, na eensluidend advies van ANB, eveneens onmiddellijk worden 
uitgesloten. 
 
 
Brugge, 14/11/2019 
 
 
 
Klaar Meulebrouck 
Regiobeheerder Zandig-Vlaanderen 
Agentschap voor Natuur en Bos 
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