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Bijlage 3. Afwijkingen van de verbodsbepalingen vermeld in artikel 10, 12 

of 16 
 

3.1 Bestrijdbare soorten en voorwaarden 
 
De volgende soorten zijn bestrijdbaar volgens de vermelde redenen en in de 

vermelde periode: 
 
1° om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen 

kan de bestrijding van zwarte kraai (Corvus corone corone), ekster (Pica pica) en 
kauw (Corvus monedula) gedurende het hele jaar worden uitgeoefend. De 
bestrijding van overzomerende brandganzen (Branta leucopsis) kan worden 
uitgeoefend in de periode van 1 april mei tot en met 30 september; 

 

2° om belangrijke schade aan professionele fruitteelt te voorkomen, kan de 
bestrijding van spreeuw (Sturnus vulgaris) worden uitgeoefend in de periode van 

15 mei tot en met 31 augustus en van gaai (Garrulus glandarius) in de periode 
van 1 juli tot en met 31 oktober; 

 
3° om de wilde fauna en flora te beschermen, of de natuurlijke habitats in stand 
te houden, kan bestrijding van zwarte kraai (Corvus corone corone) en ekster 

(Pica pica) gedurende het hele jaar worden uitgeoefend. De bestrijding van 
overzomerende brandganzen (Branta leucopsis) kan worden uitgeoefend in de 

periode van 1 mei tot en met 30 september. 

 
De bestrijding van brandgans, spreeuw en gaai, vermeld in het eerste lid, kan 
alleen worden uitgeoefend binnen een perimeter van 150 meter rondom het 
perceel waarvoor de bestrijding wordt gemeld. 

 
Onder professioneel geteelde gewassen vermeld in het eerste lid wordt verstaan 

gewassen op percelen die geregistreerd zijn op basis van het decreet van 22 
december 2006 houdende een gemeenschappelijke identificatie van 
landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het 

meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid. 
 
De bestrijding als vermeld in deze bijlage kan alleen worden uitgevoerd op 
voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De voorwaarde 
dat er geen andere bevredigende oplossing mag bestaan, wordt beoordeeld aan 
de hand van de vraag of alle maatregelen zijn genomen die redelijkerwijs mogen 
worden verwacht om de belangen, vermeld in punt 1°, 2° en 3°, te vrijwaren. De 
minister kan een code van goede praktijk vaststellen waarin maatregelen zijn 
opgenomen die redelijkerwijs te verwachten zijn, als maatregelen die niet 
redelijkerwijs te verwachten zijn. 

 
De bestrijdingsactiviteiten die op grond van deze bijlage uitgevoerd worden, zijn 

alleen toegestaan ten aanzien van de volgroeide individuen van deze soorten, 
behalve voor de bestrijding van brandgans via de afvangst met inloopkooien. 
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3.2 De uitvoering van de bestrijding in de tijd 
 
Het gebruik van vuurwapens en munitie is enkel tussen de officiële zonsopgang 

en de officiële zonsondergang toegestaan. Het schieten met vuurwapens in 
nesten is verboden. 

 
3.3 Middelen waarmee de bestrijding kan worden uitgevoerd 

 
De bestrijdingsactiviteiten die op grond van deze bijlage uitgevoerd worden, 
kunnen alleen worden uitgevoerd met de volgende middelen: 

 
1° de vuurwapens en de munitie vermeld in artikel 9 en 10 van het 

Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014; 

 
2° roofvogels die in bezit worden gehouden conform de bepalingen van het 

besluit; 
 
3° trechtervallen: vallen waarvan de wanden bestaan uit draden waartussen een 
cirkel kan worden getrokken met een straal van minimaal 2 cm; 

 
4° Larsen-kooien: kleine, gemakkelijk verplaatsbare kooien die bestaan uit twee 
of meer compartimenten, met een of meer neervallende kleppen, waarbij geen 
andere dieren gevangen kunnen worden na het neervallen van de klep; 

 
5° inloopkooien: alleen te gebruiken voor brandganzen; 

 
6° akoestische hulpmiddelen, voor zover ze gericht zijn op de soort die wordt 
bestreden; 

 
7° dode lokdieren van dezelfde soort als waarvoor bestrijding gemeld is; 

 
8° kunstmatige lokdieren. 

 
Trechtervallen en Larsen-kooien, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, mogen 

alleen vangklaar worden opgesteld in de periode 16 februari tot en met 15 
oktober. 

 
Voor de bestrijding van spreeuw is alleen het gebruik van de middelen, vermeld 

in het eerste lid, 1° en 2°, toegestaan. 

 
Voor de bestrijding van brandgans is alleen het gebruik van het middel, vermeld 
in het eerste lid, 5°, toegestaan. 

 
Het gebruik van vuurwapens, vermeld in het eerste lid, 1°, is alleen toegestaan 
voor personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof overeenkomstig de 
Vlaamse jachtregelgeving. 

 
Voor de in het eerste lid, 2°, 3° en 4°, vermelde vallen en kooien gelden de 

volgend gebruiksvoorwaarden: 
 
1° de vallen of kooien bevatten geen vlees of slachtafval als lokaas; 
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2° voor elke trechterval en elke Larsen-kooi die gemeld wordt conform de 

procedure in deel 3.5, mag de aanmelder maximaal twee levende lokdieren in 
zijn bezit hebben, gebruiken en vervoeren van de soort die hij volgens de 

melding beoogt te bestrijden. De levende lokdieren hoeven niet te voldoen aan 
de bepalingen van artikel 41, §1, van dit besluit. De lokdieren moeten voedsel, 
water en beschutting ter beschikking hebben; 

 
3° de vallen en kooien worden dagelijks gecontroleerd en alle andere gevangen 

dieren dan de soorten waarvoor het gebruik van vallen is toegestaan, worden 
dadelijk ter plekke in vrijheid gesteld; 

 
4° de vallen en kooien worden geïdentificeerd met een weersbestendig plaatje 
waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van het 
agentschap alsook, in voorkomend geval, het jachtverlofnummer van de plaatser 
van de val leesbaar vermeld staan. Daarnaast wordt ook de volgende tekst op 

het plaatje vermeld: “Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten 
van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3”; 

 
3.4 Personen die de bestrijding kunnen uitvoeren 

 
De bestrijding mag worden uitgevoerd door de eigenaar, de huurder, de 
exploitant, de grondgebruiker of grondgebruikers of de bijzondere veldwachter 
van het terrein waar de bestrijding plaatsvindt. 

 
De bestrijding mag tevens worden uitgevoerd door een derde op voorwaarde van 
een schriftelijke toestemming van de eigenaar, de verhuurder of de exploitant of 

grondgebruiker of grondgebruikers. 
 
Een organisator of uitvoerder van bestrijding besteedt bij de uitoefening van de 
bestrijding bijzondere aandacht aan de veiligheid van de activiteit en aan de 
verenigbaarheid ervan met activiteiten van andere gebruikers van het 
buitengebied. 

 
3.5 Aanvraagprocedure 

 
De bestrijding wordt bij het agentschap gemeld met een papieren of elektronisch 
meldingsformulier waarvan het model wordt opgesteld door het agentschap en 
ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het 
agentschap. 

 
Het meldingsformulier wordt naar het agentschap gestuurd op een van de 
volgende wijzen: 

1° met een aangetekende brief; 

2° met een e-mail; 

3° via elektronische indiening. 

 
Het agentschap gaat na of de voorwaarden vervuld zijn om tot bestrijding over 
te gaan. 

 
De melding moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 
1° uit de melding blijkt duidelijk dat is voldaan aan de voorwaarden van deze 
bijlage, vooral wat betreft het zonder bevredigend resultaat toegepast hebben 

http://www.natuurenbos.be/
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van andere mogelijke oplossingen en wat betreft de voorgenomen 
bestrijdingsmiddelen en -wijzen; 

 
2° als de melder niet de eigenaar of de grondgebruiker of één van de 
grondgebruikers is van het terrein waar hij wil bestrijden, bevestigt de melder 
dat hij in het bezit is van een schriftelijke toestemming van de eigenaar; 

 
3° de bestrijding neemt op zijn vroegst een aanvang 24 uur na de melding; 

 
4° de duur van de gemelde bestrijding loopt maximaal tot het einde van het 
kalenderjaar waarop de melding betrekking heeft; 

 
5° bij de melding is een kaart gevoegd waarop de locatie waar de bestrijding zal 

plaatsvinden, precies wordt weergegeven. De kaart heeft een schaal van 
1:10.000 of 1:25.000. Een kaart dient niet toegevoegd te worden wanneer de 

bestrijding plaatsvindt op een jachtterrein zoals gedefinieerd in artikel 1 van het 
Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. In dat geval worden in de melding 
de nummers van de betrokken jachtterreinen uit het goedgekeurde jachtplan 

opgenomen en in voorkomend geval, het aantal gebruikte vallen of kooien. De 
bestrijding vindt plaats op locaties of in gebieden die voor de ambtenaren, 
bevoegd met het toezicht op dit besluit, betreedbaar zijn zonder dat er een 
toestemming tot huiszoeking of huiszoekingsbevel nodig is; 

 
6° de melding bevat een omschrijving van het type schade als vermeld in 
onderdeel 3.1, alsook de vermoedelijke omvang van de schade die de melder wil 
voorkomen of beperken, of de natuurwaarden en ecologische processen die hij 
beoogt te vrijwaren; 

 
7° de melding bevat desgevallend het aantal trechtervallen, Larsen-kooien of 
inloopkooien dat men voor de bestrijding zal inzetten; 

 
8° voor onafhankelijke jachtrechthouders en erkende wildbeheereenheden kan 
de melding gedaan worden via het faunabeheerplan. 

 
3.6 Mogelijkheid tot beperken of verbieden 

 
Het agentschap is gemachtigd toezicht uit te oefenen op de aangemelde 

bestrijding. Het agentschap kan met een gemotiveerde beslissing op elk moment 
de bestrijding beperken of verbieden. 

 
3.7 Rapportage na bestrijding 

 
Uiterlijk voor 1 april van elk jaar wordt aan het agentschap gerapporteerd over 

de dieren die in het afgelopen kalenderjaar op grond van de bepalingen van deze 
bijlage zijn gedood. Die rapportage heeft betrekking op de aantallen van de 

dieren die gedood zijn. 
 
De rapportering wordt gedaan met een papieren of elektronisch 
rapporteringsformulier waarvan het model wordt opgesteld door het agentschap 

en ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het 
agentschap. 

http://www.natuurenbos.be/
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Het rapporteringsformulier wordt naar het agentschap gestuurd op een van de 
volgende wijzen: 

1° met een aangetekende brief; 

2° met een e-mail; 

3° via elektronische indiening. 

 
Voor onafhankelijke jachtrechthouders en erkende wildbeheereenheden kan 
gerapporteerd worden via het wildrapport. 

 
3.8 Link met aspecten van dierenwelzijn en de verwerking van kadavers 

De dieren die het voorwerp zijn van bestrijding worden op een diervriendelijke 
manier gedood. Gedode specimens die niet voor consumptie worden genuttigd, 
dienen op een milieuhygiënisch verantwoorde manier te worden verwerkt. 

 
3.9 Vervoer van specimens die het onderwerp zijn geweest van bestrijding 

In afwijking van artikel 12 is het toegestaan om specimens van de soorten in 

kwestie te vervoeren in de periode waarin de bestrijding is toegestaan tot en met 
de tiende dag volgend op het aflopen van de bestrijdingsperiode, als het gaat om 

specimens die het voorwerp zijn geweest van bestrijding in overeenstemming 
met deze bijlage. Het is verboden de specimens die het voorwerp zijn geweest 

van bestrijding te kopen of te verkopen. 
 

3.10  Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid 
De personen die in het kader van deze bijlage overgaan tot bestrijding met 
vuurwapens, moeten een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid hebben 
afgesloten. De waarborg van die verzekering moet ten minste de bedragen 
dekken die vermeld zijn in artikel 19 van het Jachtadministratiebesluit van 25 
april 2014. 

 
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 

tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 

mei 2009. 
 

 
 

Brussel, 
 

 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 

 
 
 
 
 
 

Geert BOURGEOIS 
 

 
 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 
 

 
 
 
 
 
 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Bijlage 3/1 bij het Soortenbesluit van 15 mei 2009 
 
Bijlage 3/1: Bestrijding van in het wild voorkomende uitheemse soorten 

 
3/1.1 De verschillende mogelijkheden van bestrijding 

 
Als specimens van in het wild voorkomende uitheemse soorten worden gedood of 
gevangen moet rekening worden gehouden met de in deze bijlage opgenomen 

voorwaarden. 
 
3/1.2 De uitvoering van de bestrijding in de tijd 

 
De bestrijdingsactiviteiten die op grond van deze bijlage uitgevoerd worden zijn 
gedurende het hele jaar toegestaan, zowel overdag als „s nachts, rekening 

houdend met een minimale verstoring van inheemse flora en fauna. Het gebruik 
van vuurwapens, luchtdrukwapens en gasdrukwapens is enkel toegestaan tussen 

één uur voor de officiële zonsopgang en één uur na de officiële zonsondergang. 

 
3/1.3 Beperkingen ten aanzien van de middelen waarmee de bestrijding kan 
worden uitgevoerd 

 
Ten aanzien van de middelen waarmee bestrijdingsactiviteiten ten aanzien van in 
het wild voorkomende uitheemse soorten uitgevoerd worden, gelden de volgende 
beperkingen: 

 
1° voor de uitvoering van bestrijding mogen de volgende verboden middelen 
vermeld in bijlage 2.A worden gebruikt: 

a) levende uitheemse lokdieren. De lokdieren moeten voedsel, water en 
beschutting ter beschikking hebben; 

b) alle akoestische hulpmiddelen; 

c) apparaten om vangstplaatsen te verlichten; 

d) kunstmatige lichtbronnen. 

 
2° op het vlak van het gebruik van wapens en munitie zijn toegelaten: 

a) de vuurwapens en de munitie vermeld in artikel 9 en 10 van het 

Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014; 

b) de luchtdruk- en gasdrukwapens waarbij gebruik gemaakt wordt van 
kogelpatronen voor getrokken loop met een diameter van minimaal 4,5 

mm en een minimale trefenergie van 17 J op 35 m van de loopmond. 
 
Het gebruik van vuur-, luchtdruk- en gaswapens is alleen toegestaan voor 
personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof. Het gebruik van 
vuurwapens is alleen toegestaan voor de bestrijding van uitheemse zoogdieren, 
vogels, amfibieën en reptielen; 

 
3° akoestische lokmiddelen zijn alleen toegestaan indien ze gericht zijn op de 
uitheemse soort die wordt bestreden; 

 
4° alleen roofvogels die in bezit worden gehouden conform de bepalingen van 
het besluit zijn toegestaan; 
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5° het gebruik van netten, levende-vangkooien of vallen is alleen toegestaan 
onder de volgende voorwaarden: 

a) de netten, vallen en kooien worden dagelijks gecontroleerd en alle andere 
gevangen dieren dan de soorten waarvoor het gebruik van vallen is 
toegestaan, worden dadelijk ter plekke in vrijheid gesteld; 

b) de gevangen specimens van uitheemse soorten worden onmiddellijk 
gedood of afgevoerd; 

c) De netten, vallen en kooien worden geïdentificeerd met een 
weersbestendig plaatje waarop de naam van de te bestrijden soort, het 
telefoonnummer van het agentschap alsook, in voorkomend geval, het 

jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan; 

 
6° het gebruik van vangmiddelen die binnen 24 uur na het opstellen tot de dood 
van het gevangen specimen leiden, is alleen toegestaan indien ze qua werking of 
gebruik voldoende selectief zijn. 

 
3/1.4 Afwijkingen 

 
Specifieke afwijkingen van de tijdsbeperking, vermeld in 3/1.2, en de 
beperkingen ten aanzien van de middelen, vermeld in 3/1.3, kunnen worden 

toegestaan als geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
De aanvragen van de specifieke afwijkingen worden naar het agentschap 
gestuurd met een aangetekend papieren formulier of met een elektronisch 
formulier. Het model van de formulieren wordt ter beschikking gesteld op de 
website www.natuurenbos.be van het agentschap. 

 
Het agentschap moet een gemotiveerde beslissing nemen over aanvragen van 

afwijking binnen de volgende termijn vanaf de ontvangstdatum van het 
aangetekend papieren formulier of het elektronische formulier: 
1° binnen een termijn van vijf werkdagen, op voorwaarde dat er sprake is van 
gemotiveerde hoogdringendheid. Deze termijn kan bij gemotiveerde beslissing 

eenmaal met vijf werkdagen worden verlengd; 

2° binnen een termijn van twintig werkdagen voor andere aanvragen. Deze 
termijn kan bij gemotiveerde beslissing eenmaal met twintig werkdagen worden 

verlengd; 

 
Een beslissing die een afwijking toestaat bevat de volgende onderdelen: 

1° de uitheemse soorten waarop de afwijking betrekking heeft; 

2° de personen die de afwijking mogen doorvoeren; 

3° de middelen, installaties of methoden die mogen worden gebruikt om de 
afwijking door te voeren; 

4° de omstandigheden van tijd en plaats waaronder de afwijking mag 
plaatsvinden; 

5° in voorkomend geval, de voorwaarden en de lasten waaronder de afwijking 
mag worden doorgevoerd, in relatie tot de reden waarvoor de afwijking wordt 
toegestaan; 

6° de controles die zullen worden uitgevoerd. 

 
Het agentschap betekent de beslissing aan de aanvrager. 

http://www.natuurenbos.be/
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Tegen een weigering tot het verlenen van een afwijking kan er binnen een 

termijn van dertig kalenderdagen beroep worden ingesteld bij de minister. De 
minister neemt een beslissing binnen een termijn van twee maanden 

 
3/1.5 Personen die de bestrijding kunnen uitvoeren 

 
De bestrijding mag worden uitgevoerd door de eigenaar, de huurder, de 
exploitant of de grondgebruiker of grondgebruikers van het terrein waar de 

bestrijding plaatsvindt. 
 
De bestrijding mag tevens worden uitgevoerd door een derde op voorwaarde van 
een schriftelijke toestemming van de eigenaar, de verhuurder of de exploitant of 
grondgebruiker of grondgebruikers. 

 
Een organisator of uitvoerder van bestrijding besteedt bij de uitvoering van de 

bestrijding bijzondere aandacht aan de veiligheid van de activiteit en aan de 
verenigbaarheid ervan met activiteiten van andere gebruikers van het 

buitengebied. 
 
3/1.6 Link met aspecten van dierenwelzijn en de verwerking van kadavers 

 
De dieren die het voorwerp zijn van bestrijding, worden op een diervriendelijke 
manier gedood. Gedode specimens die niet voor consumptie worden genuttigd, 

dienen op een milieuhygiënisch verantwoorde manier te worden verwerkt. 
 
3/1.7 Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid 

 
De personen die in het kader van deze bijlage overgaan tot bestrijding met 

vuurwapens, luchtdrukwapens of gasdrukwapens moeten een verzekering voor 
burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten. De waarborg van die 

verzekering moet ten minste de bedragen dekken die vermeld zijn in artikel 19 
van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. 

 
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 

tot wijziging van diverse bepalingen van het Soortenbesluit van 15 

mei 2009. 
 

 
 

Brussel, 
 

 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 
 
 

Geert BOURGEOIS 
 

 
 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 

Joke SCHAUVLIEGE 


