
 

Maatregelen rond jacht in de afgebakende zones in Wallonië – geldig vanaf 1 juli 2019 
 Kernzone en bufferzone Versterkte observatiezone Bewakingszone 

Jacht op everzwijn Verboden (bestrijding door DNF 
en gemandateerden zie verder) 

Verboden (maar bestrijding verplicht zie 
verder) 

Verboden (maar bestrijding verplicht zie 
verder) 

Jacht op andere 
wildsoorten 

Verboden  
 
De jager kan een afwijking op dit 
verbod vragen aan de 
regiobeheerder. Dit kan enkel 
voor de aanzit. De afwijking 
specifieert de voorwaarden 
waaronder gejaagd mag worden. 
 
In functie van de evolutie van de 
epidemie kan de minister 
beslissen om in (een deel van) de 
geïnfecteerde zone ook andere 
jachtvormen dan aanzitjacht toe 
te laten. 
 
 

Toegelaten. Bij drijfjacht is enkel het gebruik 
van honden die het wild vinden en opstoten, 
maar niet over lange afstand achtervolgen 
(‘chien de courte quête’), toegelaten. 
 
De minister kan beslissen het gebruik van 
honden te verbreden of verder te beperken. 

Toegelaten. Bij drijfjacht is enkel het 
gebruik van honden die het wild vinden 
en opstoten, maar niet over lange 
afstand achtervolgen (‘chien de courte 
quête’), toegelaten. 
 
De minister kan beslissen het gebruik van 
honden te verbreden of verder te 
beperken. 

Bijvoederen van 
grofwild 

Verboden Verboden  Verboden 



 
Bestrijding van 
everzwijn  

Uitgevoerd door: 
- Agenten DNF en hun 

medewerkers 
- de jachtrechthouders 

met een afwijking op het 
jachtverbod, enkel 
tijdens de jacht op 
andere soorten 

- jachtrechthouders en 
jachtwachters en andere 
personen op voorstel van 
de jachtrechthouder, die 
aangeduid zijn door DNF 

 
De bestrijding kan dag en nacht, 
op elk eigendom – ook deze 
waarop de jacht niet is verhuurd 
en natuurreservaten met 
derogatie op het jachtverbod. 
 
Toegestane middelen: 

- vuurwapens 
- lichtbronnen (ook indien 

gemonteerd op geweer) 
- levendvangtuigen 
- niet-vergiftigd lokaas 

(aankorrelen) 
- Euthanasie producten 

(enkel dierenartsen) 
- Geluiddempers en 

nachtrichtkijkers 
(momenteel enkel DNF, 
jagers en jachtwachters 

Jachtrechthouders moeten de bestrijding 
verplicht organiseren met als doel de totale 
uitroeiing van everzwijn in deze zone, onder 
de volgende voorwaarden: 

- dag en nacht toegelaten, onder meer 
ook tijdens de jacht op andere 
soorten 

- Er moeten voldoende drijfjachten 
worden georganiseerd zodat elk stuk 
van het jachtveld minstens 2 keer 
volledig wordt uitgetrackt tussen 
01/09/2019 en 30/11/2019. 
Minimum aantal trackers en jagers 
afhankelijk van van de beboste 
oppervlakte. 

- De jachtkalender en de verschillende 
onderdelen van het terrein die zullen 
worden uitgetrakt (die in totaal de 
volledige oppervlakte van het 
jachtterrein bestrijken) moeten voor 
1 augustus 2019 worden 
doorgegeven aan DNF. 

- Binnen de 48 uur na de drijfjacht 
worden een aantal gegevens 
doorgegeven aan DNF (oa. locatie, 
aantal trakkers en geweren, 
waarnemingen en afschot 
everzwijnen)  

- toegelaten middelen:  
o vuurwapens 
o lichtbronnen (ook indien 

gemonteerd op geweer) 
o levendvangtuigen 

Jachtrechthouders moeten de bestrijding 
verplicht organiseren met als doel de 
totale uitroeiing van everzwijn in deze 
zone, onder de volgende voorwaarden: 

- dag en nacht toegelaten, onder 
meer ook tijdens de jacht op 
andere soorten 

- Er moeten voldoende drijfjachten 
worden georganiseerd zodat elk 
stuk van het jachtveld minstens 2 
keer volledig wordt uitgetrackt 
tussen 01/09/2019 en 
30/11/2019. Minimum aantal 
trackers en jagers afhankelijk van 
van de beboste oppervlakte. 

- De jachtkalender en de 
verschillende onderdelen van het 
terrein die zullen worden 
uitgetrakt (die in totaal de 
volledige oppervlakte van het 
jachtterrein bestrijken) moeten 
voor 1 augustus 2019 worden 
doorgegeven aan DNF. 

- Binnen de 48 uur na de drijfjacht 
worden een aantal gegevens 
doorgegeven aan DNF (oa. 
locatie, aantal trakkers en 
geweren, waarnemingen en 
afschot everzwijnen)  

- toegelaten middelen:  
o vuurwapens 
o lichtbronnen (ook indien 

gemonteerd op geweer) 



 
indien dit op federaal 
niveau wordt toegestaan 
(momenteel NIET het 
geval dus nog 
VERBODEN)) 

- Jachthonden die het wild 
opstoten maar niet 
achtervolgen over lange 
afstand 

 
Elk gedood everzwijn wordt 
gecontroleerd door DNF vóór het 
transport  

 
Geschoten dieren worden 
vernietigd en stalen worden 
genomen.  

o niet-vergiftigd lokaas 
(aankorrelen) 

o Euthanasie producten (enkel 
dierenartsen) 

o Geluiddempers en 
nachtrichtkijkers (momenteel 
enkel DNF, jagers en 
jachtwachters indien dit op 
federaal niveau wordt 
toegestaan (momenteel NIET 
het geval dus nog 
VERBODEN)) 

o Jachthonden die het wild 
opstoten maar niet 
achtervolgen over lange 
afstand 

- Elk gedood everzwijn wordt 
gecontroleerd door DNF voor het 
transport buiten het jachtrevier waar 
het werd geschoten 

 
Boetes kunnen worden opgelegd als 
bovenstaande regels niet worden 
gerespecteerd. In dat geval kan DNF na 1 
november zelf destructie-activiteiten op het 
jachtterrein organiseren. Dit kan ook als de 
verplichtingen wel worden gevolgd maar DNF 
oordeelt dat het afschot te beperkt is in 
functie van het aantal nog aanwezige dieren. 
 
Geschoten dieren worden vernietigd en 
stalen worden genomen. 

 

o levendvangtuigen 
o niet-vergiftigd lokaas 

(aankorrelen) 
o Euthanasie producten 

(enkel dierenartsen) 
o Geluiddempers en 

nachtrichtkijkers 
(momenteel enkel DNF, 
jagers en jachtwachters 
indien dit op federaal 
niveau wordt toegestaan 
(momenteel NIET het 
geval dus nog 
VERBODEN)) 

o Jachthonden die het wild 
opstoten maar niet 
achtervolgen over lange 
afstand 

- Elk gedood everzwijn wordt 
gecontroleerd door DNF voor het 
transport buiten het jachtrevier 
waar het werd geschoten 

 
Boetes kunnen worden opgelegd als 
bovenstaande regels niet worden 
gerespecteerd. In dat geval kan DNF na 1 
november zelf destructie-activiteiten op 
het jachtterrein organiseren. Dit kan ook 
als de verplichtingen wel worden gevolgd 
maar DNF oordeelt dat het afschot te 
beperkt is in functie van het aantal nog 
aanwezige dieren. 
 



 
Geschoten dieren worden vernietigd en 
stalen worden genomen. 



 
Nazoek Toegelaten. 

 
Honden mogen gebruikt worden 
bij de nazoek op voorwaarde dat 
ze aan de lange lijn worden 
gehouden. 

Toegelaten. 
 
Honden mogen gebruikt worden bij de 
nazoek op voorwaarde dat ze aan de lange 
lijn worden gehouden. 
 
Voor het stellen van het wild mag de hond 
losgelaten worden. 

Toegelaten. 
 
Honden mogen gebruikt worden bij de 
nazoek op voorwaarde dat ze aan de 
lange lijn worden gehouden. 
 
Voor het stellen van het wild mag de 
hond losgelaten worden. 

Kadavers everzwijnen Actief zoeken door personeel 
DNF, en door de personen 
waarop ze beroep doet (vb. 
jachtrechthouders, eigenaars, 
defensie, …) 
 

Alle dode everzwijnen (inclusief 
verkeersslachtoffers) onmiddellijk te melden 
aan DNF. Mag niet aangeraakt worden. DNF 
verantwoordelijk voor organisatie transport 
en staalname 

Alle dode everzwijnen (inclusief 
verkeersslachtoffers) onmiddellijk te 
melden aan DNF. Mag niet aangeraakt 
worden. DNF verantwoordelijk voor 
organisatie transport en staalname 

Vernietiging kadavers Inzamelen gehele kadavers en 
transport naar verzamelcentrum 
voor staalname  

- Dood gevonden: 
georganiseerd door DNF 

- Bestreden: onder 
toezicht van een persoon 
die de opleiding 
bioveiligheid heeft 
gevolgd. 

 
 
Staaname + vernietiging kadavers 
onder officiële controle 

Inzamelen gehele kadavers en transport naar 
verzamelcentrum voor staalname  

- Dood gevonden: georganiseerd door 
DNF 

- Bestreden: onder toezicht van een 
persoon die de opleiding bioveiligheid 
heeft gevolgd. 

 
 
Staaname + vernietiging kadavers onder 
officiële controle 

Inzamelen gehele kadavers en transport 
naar verzamelcentrum voor staalname  

- Dood gevonden: georganiseerd 
door DNF 

- Bestreden: onder toezicht van 
een persoon die de opleiding 
bioveiligheid heeft gevolgd. 

 
 
Staaname (steekproef) + vernietiging 
kadavers onder officiële controle 

 

 

 


