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Jachtrechten en jachtplan
Jachtrechten
- Uitdrukkelijke toestemming om te mogen jagen
- Eigenaar is de oorspronkelijke jachtrechthouder
- Verpachting jachtrecht mag mondeling of
schriftelijk
(sinds 2014 voor nieuw toegevoegde percelen schriftelijk)

- Jacht met het vuurwapen: aaneengesloten opp.
>40 ha is verplicht
(verbindingen smaller dan 50 m zijn niet geldig)

Jachtrechten en jachtplan
Een jachtplan (Jachtadministratiebesluit
25/04/2014):
– Geeft de percelen weer waarop de
jachtrechthouder het jachtrecht heeft
– Wordt ingediend door de jachtrechthouder/WBE
– Noodzakelijk om wildbeheer en het
faunabeheerplan te kunnen uitvoeren
(zowel voor gewone jacht als bijzondere jacht)

Historiek van het jachtplan

Historiek van het jachtplan
1989: jachtplan verplicht
Doel: in grove lijnen aanduiden jachtrechten ikv.
voorkomen landbouwschade/ aanspreekpunt
landbouwers
Vraag administratie: grenzen tekenen op straten waar
mogelijk

Voor 01/07/2014 (nieuw Jachtadministratiebesluit):
“1ha-regel” - Percelen <1 ha waarop jager geen
jachtrechten bezat, mochten ingekleurd in het
jachtplan

Reden: onduidelijk bij manueel inkleuren op schaal 1/10.000

Historiek van het jachtplan
2017: Tendens
• Digitalisatie  meer mogelijkheden om jachtrechten
nauwkeuriger aan te duiden op kaart
• Maatschappelijke vraag naar exacte jachtplannen (met
uitkleuring ook van kleine percelen zonder jachtrecht)
Sinds 01/07/2014: “1ha –regel” bestaat niet langer, dus
verplichting om
• Op zoek gaan naar alle eigenaars om jachtrecht te vragen
• Percelen zonder jachtrechten (<1 ha) uit te kleuren

Naar ‘correcte’ jachtplannen
Jachtplannen worden steeds ‘correcter’:
jachtrechthouders/WBE’s bezig met uitkleuren percelen
MAAR veel administratie  administratieve achterstand
In progress, maar niet zo snel als verhoopt …
• 1 jachtveld: 100’en tot 1000’en kadastrale percelen
• Dynamisch: wijzigingen van eigenaar, soms
verschillende eigenaars voor één perceel, landbouwer
al dan niet eigenaar
• Jachtrechthouder krijgt geen melding als eigenaar
wijzigt en blijven te goeder trouw inkleuren

Naar ‘correcte’ jachtplannen
• Traditioneel inkleuren op topokaart biedt
onvoldoende detail
• Kadastrale gegevens niet vrij beschikbaar
 eigendomssituatie en wijzigingen niet
makkelijk op te volgen door jachtrechthouder
 verschillende kantoren = verschillende regels
 aantal kantoren geeft niets vrij (tenzij via notaris)
 aantal kantoren geeft enkel vrij tegen betaling

 Administratie door vrijwilligers, die vaak minder
vertrouwd zijn met digitale media, in ‘vrije tijd’

Jachtplannen raadplegen
Sinds zomer 2017: jachtplannen digitaal raadpleegbaar voor elke burger

https://hvv.be/info/jachtplannen/

Jachtplannen raadplegen
Opgelet: de gepubliceerde digitale jachtplannen
zijn de goedgekeurde jachtplannen 2016-2017
- Deze kunnen intussen al verouderd zijn
- Mogelijk is uw perceel intussen uitgekleurd
- Onmogelijk dat uw perceel intussen is
ingekleurd tenzij u daar schriftelijke
toestemming voor hebt gegeven

Perceel ingekleurd: wat nu?
Veel vragen van burgers ….
- Wordt er op alle ingekleurde percelen effectief gejaagd?

Neen
- Een jager kan uitsluitend jagen op de percelen waar hij
effectief de toestemming voor heeft
- Ingekleurde tuinen: meestal geen jacht (vaak kwestie van
verouderd jachtplan) of “nul-verpachting” (zie verder)
- Jager moet rekening houden met veiligheid, andere
gebruikers van de buitenruimte, …
- In kader van wildbeheer vaak ook landbouwgronden/bos/…
waar niet wordt gejaagd (‘rustzone voor de fauna’)

Perceel ingekleurd: wat nu?
Veel vragen van burgers ….
- Mag een jager op mijn perceel komen om te
jagen als dit ingekleurd is op het jachtplan?

Enkel als u een jachthuurovereenkomst hebt
gesloten met de jachtrechthouder.
Geen overeenkomst betekent geen jacht en geen
betreding mogelijk.
Jagen zonder toestemming/overeenkomst is een
misdrijf, ook al is het perceel ingekleurd.

Perceel ingekleurd: wat nu?
Veel vragen van burgers ….
- Het jachtrevier reikt tot vlak aan mijn achterdeur.
Is er gevaar voor mij/mijn kinderen?

Neen
- Jacht met vuurwapen: verbod om te schieten in
richting van huizen/bebouwing binnen afstand
van 150 m (ook indien deel van jachtgebied)
- Jagers moeten slagen voor een jachtexamen
Praktische examen – zware focus op ‘veilige
omgang met vuurwapens’

Perceel ingekleurd: wat nu?
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Perceel ingekleurd: wat nu?
Veel vragen van burgers ….
- Kan ik vragen aan de jager om vb. de konijnen die mijn kolen aanvreten te komen bejagen of om iets te
doen aan de vos die mijn kippen heeft opgegeten?

Dit kan als de jager jachtrechten heeft op het perceel, maar enkel conform de jachtwetgeving.
• Tijdens de periode dat de gewone jacht open is OF eventueel indien geen andere bevredigende oplossing
tijdens de periode van de bijzondere jacht (preventieve maatregelen verplicht)
• Toegelaten jachtmiddelen en –methode
• Verbod om te schieten in richting van huizen/bebouwing binnen de 150 m
• Andere methodes dan vuurwapens mogelijk (vb. konijnen met fretten en buidels, vossen met kastvallen,
…)
Indien geen jachtrechten zijn verleend en perceel niet ingekleurd is uitsluitend bestrijding mogelijk
• Minder mogelijkheden
• Meer administratie – initiatief administratie ligt bij eigenaar
• Geen structurele oplossing voor het probleem

Perceel ingekleurd: wat nu?
Veel vragen van burgers ….
- De jager vraagt om mijn perceel te kunnen inkleuren om de
verbinding te maken tussen twee delen van zijn
jachtgebied.
Mag hij dan op mijn perceel lopen tijdens de jacht?
Bij het sluiten van een jachthuurovereenkomst (mondeling of
schriftelijk) kan je hierover afspraken maken met de
jachtrechthouder, die deze moet respecteren. Deze afspraken
kan je ook op papier neerschrijven (jachthuurovereenkomst).
Indien geen jachthuurovereenkomst, dan is er geen
toestemming en mag de jager dat niet (ingekleurd in
jachtgebied of niet)

Perceel ingekleurd: wat nu?
Veel vragen van burgers ….
- Het is nuttig dat mijn weiland is ingekleurd om
konijnen te bejagen die schade veroorzaken bij
mijn buurman die landbouwer is. Maar ik heb
liever niet dat de jager in mijn wei komt als er
koeien in staan.

Bij het sluiten van een jachthuurovereenkomst
(mondeling of schriftelijk) kan je hierover extra
afspraken maken met de jachtrechthouder. Deze
kan je opnemen in de jachthuurovereenkomst.

Perceel ingekleurd: wat nu?

De jachthuurovereenkomst
Hoe sluit ik een jachthuurovereenkomst af?
• Contacteer de lokale jager of lokale wildbeheereenheid
(WBE)
• Gegevens zie kaart: https://hvv.be/info/jachtplannen/
• Sluit een jachthuurovereenkomst af met de lokale jager
(Model zie https://hvv.be/info/jachtplannen/)
Een schriftelijke overeenkomst is altijd te verkiezen!
• Biedt meer rechtszekerheid voor beide partijen
• Je kan afspraken zwart op wit vastleggen
• Schriftelijke overeenkomst is noodzakelijk indien het
perceel nog niet in een jachtplan is opgenomen

Hoe laat ik een perceel uitkleuren?
1. Check of je perceel is ingekleurd in het jachtplan via
https://hvv.be/info/jachtplannen/
2. Neem contact met de WBE OF stuur de
arrondissementscommissaris een verzoek om uitkleuring. Stuur
een eigendomsbewijs (eigendomsakte of een uittreksel van het
kadastraal inkomen)
3. Het perceel wordt uitgekleurd
Opgelet: de digitale jachtplannen zijn de goedgekeurde
jachtplannen 2016-2017. Deze kunnen intussen al verouderd zijn.
- Mogelijk dat uw perceel intussen is uitgekleurd
- Niet mogelijk dat uw perceel intussen is ingekleurd tenzij u daar
schriftelijke toestemming voor hebt gegeven
Wanneer het perceel is uitgekleurd kan niemand dit opnieuw
inkleuren zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar

Jachtrechten - voordelen
• Contact met jager (via verpachting) biedt kansen om:
 een stukje (h)eerlijk, lokaal en ecologisch verantwoord wildbraad te
bekomen
 uw eigendom mee te bewaken (vb. door bijzondere veldwachter of
jager die verdachte zaken door meldt)

• Soorten die schade veroorzaken op uw eigendom laten
reguleren om schade te voorkomen/beperken
• Schade voorkomen aan de omliggende percelen (als basis
voor goede verstandhouding met omliggende landbouwers of
om risico op aansprakelijkheid voor wildschade te beperken)
• Een duurzaam faunabeheer zorgt voor meer biodiversiteit
• Medewerking aan het Europees beleid om invasieve exoten
(die voor heel wat ecologische en economische schade
zorgen) te bestrijden

Jachtrechten - voordelen
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Jachtrechten - voordelen
U beslist of er gejaagd mag worden op uw eigendom
MAAR
Wie beslist of er mag gejaagd worden bij de buren?

40 hectare aaneengesloten jacht is nodig om te kunnen
jagen met het geweer (vb. op everzwijn, houtduif ed. die
voor heel wat schade kunnen zorgen)
“Nul-verpachting” = geen jacht toelaten, maar wel
akkoord tot inkleuren
kan een oplossing zijn als u geen jagers wil op uw perceel,
maar de jacht op de omliggende percelen wel wil
mogelijk maken

Jachtrechten - voordelen
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Acties HVV rond jachtplannen
HVV werkt mee aan meer transparantie in de
jachtplannen, op vraag van overheid en
maatschappij:
– HVV nam de digitalisatie jachtplannen op zich
– Publicatie jachtplannen via HVV website
– Informatie over wetgeving, jachtplannen en
jachtrechten aan
• WBE’s en jagers
• Maatschappij

Acties HVV rond jachtplannen
HVV is geen voorstander om jagers alles verplicht schriftelijk
te laten bewijzen
– Enorme administratie voor jagers en overheid
– Burgerlijk Wetboek bepaalt hoe burgers afspraken maken.
Mondelinge afspraken zijn wettelijk voorzien
– Groot deel overeenkomsten is mondeling
– Heel wat eigenaars willen liever geen schriftelijke
overeenkomst maken

HVV pleit voor eenvoudige toegang voor jagers tot
(wijzigende) kadastrale gegevens:
– Eigendomswissel: meldingsplicht notaris naar
jachtrechthouder
– Praktisch haalbare raadpleegbaarheid van het kadaster door
jachtrechthouder

Jacht is natuurbeheer
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