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aan BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 
BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

Jachtrecht  -  Stand van zaken

De verzameling van alle aaneengesloten percelen waarop een jager het jachtrecht heeft, 
noemt men het jachtgebied. Iedere jager moet jaarlijks een jachtplan van zijn 
jachtgebied indienen. Dat plan geeft dus weer op welke percelen hij over het jachtrecht 
beschikt. Tegen 1 april moeten de jaarlijkse aanvragen voor de erkenning van het 
jachtgebied binnen zijn. Uiterlijk tegen 1 juli keurt een de door de Vlaamse Regering aan 
te wijzen ambtenaar bij de diensten van de gouverneur de jachtplannen goed en stuurt 
een kopie hiervan naar het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

De Vlaamse Regering kan aan elke houder van het jachtrecht die op welke wijze ook van 
zijn recht gebruikmaakt, opleggen dat hij aan bepaalde administratieve voorwaarden 
moet voldoen. Die voorwaarden zijn gericht op een beter wildbeheer, op het 
natuurbehoud en op een verbeterd toezicht.

Het jagen op de domeinen van openbare besturen is volgens het Jachtdecreet alleen 
geoorloofd ingevolge jachtrecht toegekend volgens de principes van mededinging en 
transparantie.

1. Kan de minister een jaarlijkse evolutie geven van de oppervlakte jachtgebied en het 
aantal goedgekeurde jachtplannen sinds de digitalisering van de aanvraag in 2017 
tot nu per provincie?

2. Kan de minister per provincie een overzicht bezorgen van het aantal jachtterreinen 
(oppervlakte) waar voorwaarden opgelegd worden gericht op een beter wildbeheer, 
op het natuurbehoud en op een verbeterd toezicht? Graag een opdeling per 
motivering (beter wildbeheer, natuurbehoud en verbeterd toezicht).

3. Kan de minister een jaarlijkse evolutie geven van de oppervlakte jachtgebied in 
eigendom van de Vlaamse overheid sinds 2017 tot nu per provincie?

4. Kan de minister een jaarlijkse evolutie geven van de oppervlakte jachtgebied in 
eigendom van de lokale besturen en de provincies sinds 2017 tot nu per provincie?

5. Kan de minister een jaarlijkse evolutie geven van het aantal uitschrijvingen uit het 
jachtgebied, zowel het aantal dossiers als de oppervlakte per provincie?

6. Wat zijn de criteria die toegepast worden bij de controle of de principes van 
mededinging en transparantie correct toegepast werden bij de toekenning van 
jachtrecht op domeinen van openbare besturen?



7. Kan de minister een overzicht geven van het aantal dossiers sinds 2017 tot nu toe 
per provincie waarbij de principes van mededinging en transparantie niet correct 
toegepast werd?

8. Wat is per provincie het aantal medewerkers aangewezen door de Vlaamse Regering 
bij de diensten van de gouverneur dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van 
de jachtplannen, een jaarlijkse inschatting van de tijdsbesteding van de goedkeuring 
van deze jachtplannen (uitgedrukt in aantal werkdagen)?

9. Wat zijn de voorwaarden (diploma, specifiek examen, ...) om door Vlaamse Regering 
aangewezen als ambtenaar te kunnen worden om jachtplannen goed te keuren?

10. Is de minister van oordeel dat de goedkeuring van de jachtplannen een taak is die 
zich best situeert bij de Vlaamse dienst van de gouverneur? Waarom of waarom niet?

Vragen over hetzelfde onderwerp werden gesteld aan de ministers Bart Somers (351), 
Zuhal Demir (932).



BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 
BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

ANTWOORD 
op vraag nr. 351 van 25 augustus 2020
van MIEKE SCHAUVLIEGE

1. Het aantal goedgekeurde jachtplannen per provincie is als volgt:

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

onafh.
jager WBE onafh.

jager WBE onafh.
jager WBE onafh.

jager WBE

Antwerpen 48 43 45 43 48 43 44 42

Vlaams-Brabant 27 34 26 33 27 33 29 33

Oost-Vlaanderen 75 43 72 43 73 43 71 44

West-Vlaanderen 44 24 38 24 41 24 43 24

Limburg 55 40 55 39 58 39 58 39

Vlaanderen 249 184 236 182 247 182 245 182

De oppervlakte jachtgebied (in hectare) staat in de onderstaande tabel.

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Antwerpen 164 658,35 156 480,72 159 934,85 161 466,47

Vlaams-Brabant 146 864,88 142 470,78 140 639,98 142 221,36

Oost-Vlaanderen 222 798,98 213 271,05 214 455,61 212 610,37

West-Vlaanderen 248 479,19 243 302,64 242 959,86 242 137,35

Limburg 172 638,00 175 863,50 177 220,68 176 966,94

Vlaanderen 955 439,40 931 388,69 935 210,98 935 402,49

2. In artikel 7/1 en in artikel 12 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 is bepaald dat de 
Vlaamse Regering voorwaarden kan opleggen die gericht zijn op een beter wildbeheer, 
op natuurbehoud en op een verbeterd toezicht. De Vlaams Regering heeft hier 
uitvoering aan gegeven met de implementatie van die doelstellingen in diverse 
artikelen van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 en van het 
Jachtadministratiebesluit van dezelfde datum. Deze besluiten zijn van toepassing op 
alle jachtterreinen. Zij bevatten diverse voorwaarden die naargelang de situatie op het 
(jacht)terrein van toepassing kunnen zijn. Het is echter onmogelijk om voor elk 
jachtterrein individueel na te gaan, welke van de voorwaarden uit die besluiten van 
toepassing zijn. 

3. Voor de terreinen die in eigendom zijn van het Agentschap Natuur en Bos is per 
provincie de volgende oppervlakte (ha) opgenomen in de jachtplannen:



Overzicht eigendom van ANB opgenomen in een jachtplan
 2017 2018 2019 2020
Antwerpen 3 353,70 5 348,09 6 504,73 9 991,51
Limburg 14 785,74 15 674,83 16 162,19 16 319,48
Oost-Vlaanderen 859,98 902,74 1 480,96 1 451,15
Vlaams-Brabant 3 076,67 3 152,38 6 351,80 6 624,02
West-Vlaanderen 1 702,60 1 690,56 1 888,77 1 982,53
Totaal 23 778,69 26 768,60 32 388,45 36 368,69

De cellen Jacht van de Vlaamse Dienst van de Gouverneurs hebben niet de 
bevoegdheid om de nodige kadastrale leggers te gebruiken waarop te zien is wie de 
eigenaars zijn van de betrokken percelen.

4. Noch het Agentschap voor Natuur en Bos noch de Vlaamse Dienst van de Gouverneurs, 
cellen Jacht, beschikken over deze gegevens. De cellen Jacht van de Vlaamse Dienst 
van de Gouverneurs hebben niet de bevoegdheid om de nodige kadastrale leggers te 
gebruiken waarop te zien is wie de eigenaars zijn van de betrokken percelen.

5. De evolutie van de uitschrijvingen is per provincie weergegeven in de volgende 
tabellen.

Provincie Antwerpen

jaar aantal 
dossiers

aantal 
percelen

uitgekleurde 
oppervlakte (in ha) 

2017 426 1 614 668,54

2018 337 1 481 742,85

2019 304 1 269 594,36

2020 142 1 022 1 348,67

TOTAAL 1 209 5 386 3 354,42

Provincie Vlaams-Brabant

jaar aantal 
dossiers

aantal 
percelen

uitgekleurde 
oppervlakte (in ha) 

2017 374 1 660 400,30

2018 200 854 361,00

2019 371 2 592 873,76

2020 169 839 335,91

TOTAAL 1 114 5 945 1 970,97

Provincie Oost-Vlaanderen

jaar aantal 
dossiers

aantal 
percelen

uitgekleurde 
oppervlakte (in ha) 



2017-2018 614 1 330 geen gegevens

2018-2019 977 2 534 geen gegevens

2019-2020 431 2 008 geen gegevens

2020-2021 71 405 geen gegevens

TOTAAL 2 093 6 277 geen gegevens

Provincie West-Vlaanderen

jaar aantal 
dossiers

aantal 
percelen

uitgekleurde 
oppervlakte (in ha) 

2017-2018 248 1 159 geen gegevens

2018-2019 234 750 geen gegevens

2019-2020 217 757 geen gegevens

2020-2021 76 343 geen gegevens

TOTAAL 775 3 009 geen gegevens

Provincie Limburg

jaar aantal 
dossiers

aantal 
percelen

uitgekleurde 
oppervlakte (in ha) 

2017-2018 217 247 geen gegevens

2018-2019 67 249 109,32

2019-2020 243 478 201,50

2020-2021 11 29 14,71

TOTAAL 538 1 003 geen gegevens

De cijfers voor Oost- en West-Vlaanderen en Limburg hebben, net als deze van de 
andere provincies telkens betrekking op één jaar, maar beslaan het jachtseizoen (van 
1/7 tot 30/6) in plaats van een kalenderjaar.

6. Sinds het decreet van 20 april 2012 houdende verschillende bepalingen inzake 
leefmilieu en natuur is artikel 11 van het jachtdecreet van 24 juli 1991 gewijzigd in die 
zin dat openbare besturen het jachtrecht niet langer moeten toekennen via een 
openbare aanbesteding. 

Het toekennen van het jachtrecht valt niet onder de wetgeving overheidsopdrachten 
en ook niet onder de pachtwet. Maar het toekennen van een jachtrecht moet wel met 
inachtneming van de principes van mededinging en transparantie gebeuren en dat 
betekent dat er voldoende publiciteit moet worden gevoerd.

Voldoende publiciteit over de verhuring van het jachtrecht waarborgt deze principes 
zodat alle mogelijk geïnteresseerden de kans krijgen om een bod te doen. Het is niet 
bepaald op welke wijze de publicatie concreet vorm moet krijgen. De verhuurder kan 
alle mogelijke digitale en schriftelijke kanalen hiervoor aanwenden (bv. publicatie op 



de website, op facebook, in de streekkrant of lokaal/stedelijk blad, aanplakking, … 
etc.). Het medium moet als doel hebben voldoende geïnteresseerden te bereiken. 

7. Het is niet mogelijk om hierover een overzicht te verstrekken. Vanuit het bestuurlijk 
algemeen toezicht werden aan de Vlaamse Dienst van de Gouverneurs, cellen Jacht, 
geen dossiers gesignaleerd waarbij de principes van mededinging en transparantie niet 
correct werden toegepast. Vanuit het bestuurlijk toezicht wordt aan de openbare 
besturen bij vraagstelling dienaangaande dan ook enkel gesteld dat de reglementering 
moet worden toegepast en dat geen uitzondering kan worden toegestaan.

8. In elke Vlaamse provincie staat een voltijdse ambtenaar binnen haar of zijn 
takenpakket in voor het permanent beheer van de jachtplannen. In elke provincie is 
de cel Jacht van de Vlaamse Dienst van de Gouverneurs samengesteld uit twee 
personeelsleden en tijdens de vakantiemaanden wordt een beroep gedaan op 
jobstudenten voor de aflevering van jachtverloven voor het nieuwe jachtseizoen 
zodoende dat de opvolging van de jachtplannen kan verzekerd worden.

9. De goedkeuring van jachtplannen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de 
arrondissementscommissaris. Het is aangewezen dat zij/hij hierbij een beroep kan 
doen op competente medewerkers met kennis van ICT-toepassingen en GIS-
toepassingen.

10. De gouverneur en de arrondissementscommissaris zijn bevoegd en zorgen voor de 
openbare orde, rust en veiligheid van personen en van eigendommen (provinciewet). 
De gouverneur en de arrondissementscommissaris zijn officier van bestuurlijke politie 
(wet op het politieambt). Het is verboden wapens te dragen of te gebruiken op gronden 
waarvoor de jager geen jachtrecht heeft of niet is uitgenodigd door de 
jachtrechthouder. Jachtverloven en jachtvergunningen zijn wapendrachtvergunningen 
die aan jagers toelaat om in het buitengebied, met publieke wegen, op hun jachtrevier 
(vastgelegd in een goedgekeurd individueel of collectief jachtplan) wapens voorhanden 
te hebben en te gebruiken voor de jacht. Er is samenhang met de federale Wapenwet 
en de federale wetgeving inzake Bijzondere Veldwachters en de bevoegdheden van de 
gouverneur dienaangaande.
De gouverneur en de arrondissementscommissaris onderhouden goede 
dienstbetrekkingen met de federale en lokale politie, met de natuurinspecteurs van 
het Agentschap Natuur en Bos en met het parket van de procureur des Konings. 

Inzake jachtplannen, jachtgebied en wildbeheer zit er zonder twijfel veel expertise bij 
ANB. Het goedkeuren van jachtplannen impliceert echter ook het legitimeren van het 
vervoer en het voorhanden hebben van wapens en van het gebruik ervan in het 
buitengebied met publieke wegen.

Momenteel kunnen jagers voor alle jacht- en wapengerelateerde vragen op eenzelfde 
punt terecht kunnen bij de Diensten van de Gouverneurs. 

Deze vraag moet mogelijks verder onderzocht worden in het kader van de bestuurlijke 
evolutie van de provincies. Maar dergelijke verschuivingen zijn momenteel niet aan de 
orde. 


