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Brussel, 15 december 2020 

Instemmingsprotocol met betrekking tot de gezondheidsregels volgens welke 

jacht- en bestrijdingsactiviteiten in Vlaanderen zijn toegestaan 

 

1. Context en rechtsgeldigheid 

Voor wat het reguleren van jachtwildsoorten die schade kunnen veroorzaken betreft is jagen een 

activiteit van algemeen belang. Jacht draagt bij aan een evenwichtige wildstand om zo bosherstel 

mogelijk te maken en biodiversiteits-, verkeers- en landbouwschade te vermijden.  

Dit jaar versterken nog andere factoren de noodzaak om intensief te werken aan wildbeheer ondanks 

de COVID-19 pandemie. Zo is er bijvoorbeeld de noodzaak om grote gebieden te herbebossen die 

verwoest zijn door aantasting door letterzetter (Ips typographus), met soorten die beter bestand zijn 

tegen de klimaatsverandering, maar die ook vaak gevoeliger zijn voor vreetschade van 

jachtwildsoorten.  

Het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020 verbiedt samenscholingen van meer dan 4 personen. Deze 

maatregel heeft een aanzienlijke invloed op het realiseren van het afschot en het beheer van 

jachtwildsoorten. Daarom is het noodzakelijk een protocol aan te nemen dat een strikt kader definieert 

om een efficiënte jachtpraktijk mogelijk te maken en dat tegelijkertijd de strikte naleving van de 

coronamaatregelen waarborgt. 

Dit protocol incorporeert de maatregelen Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken van 28 oktober 2020. 

De Beroepsvereniging van de Koninklijke Sint-Hubertus van België, in samenwerking met de 

respectievelijke gewestelijke administraties (Agentschap voor Natuur en Bos en Departement voor 

Natuur en Bos), was nauw betrokken bij het uitwerken van aanbevelingen die de jachtpraktijk mogelijk 

maakt binnen het te volgen strategisch kader in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19.  

De onderstaande regels zijn daarom gebaseerd op een akkoord binnen de sector, rekening houdend 

met de vigerende wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de pandemie. 

Ze kunnen worden aangepast zodra als er nieuwe beslissingen moeten worden genomen door het 

NCCN op basis van de evolutie van de Covid-19-pandemie. 

Het maximale aantal deelnemers per bubbel wordt automatisch aangepast wanneer nieuwe federale 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken samenscholingen van 

meer of minder dan vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. 
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2. Algemene bepalingen 

a) Een jachtactiviteit wordt beperkt tot een maximum van 50 deelnemers per jachtrevier; 

 

b) Zodra een jachtactiviteit meer dan 4 personen samenbrengt, zorgt de organisator ervoor dat 

de deelnemers (jagers, drijvers, nazoekers, personen belast met het ophalen van het 

geschoten wild) worden opgedeeld in afzonderlijke en onafhankelijke bubbels van maximaal 

4 personen. Gedurende de jachtactiviteit blijven deze bubbels van 4 personen samen; 

 

c) Er mag geen fysiek contact plaatsvinden tussen verschillende bubbels. Met andere woorden, 

mensen die tot dezelfde bubbel behoren, kunnen de jachtactiviteit niet in contact komen met 

mensen die tot een andere bubbel behoren. Op de verzamelplaats wordt een afstand 

gerespecteerd van 50 meter tussen iedere bubbel. Tijdens de drift kan deze afstand 

gereduceerd worden tot 25 meter tussen iedere bubbel; 

 

d) Aan het einde van de jachtdag, na de laatste drift, verlaten de jagers het jachtrevier en keren 

onverwijld terug naar huis. Alleen de verantwoordelijken voor het nazoeken van 

aangeschoten wild en verantwoordelijken voor het verzamelen en verwerken van het 

geschoten wild mogen actief blijven op het jachtrevier na het beëindigen van de laatste drift. 

3. Individuele beperkingen 

Volgende personen kunnen niet deelnemen aan jachtactiviteiten: 

a) Personen die weigeren zich te houden aan de algemene regels inzake het inperken van de 

verspreiding van het COVID-19 virus en de regels van social distancing, in het bijzonder het 

respecteren van een veiligheidsafstand van minstens 1,5 m ten opzichte van andere personen, 

het correct dragen van het masker wanneer het respecteren van deze afstand niet kan worden 

gegarandeerd, regelmatig en grondig wassen van de handen, …; 

 

b) Personen die in contact zijn of minder dan tien dagen voor de jachtactiviteit in contact zijn 

geweest met een geïnfecteerde persoon; 

 

c) Personen die symptomen vertonen die kenmerkend zijn voor infectie met het virus, zoals 

koorts, droge hoest, spierpijn, het verlies van smaak- en geurzin, ... 

Mensen die zich niet aan deze regels houden, worden onmiddellijk uitgesloten uit de jachtactiviteit.  

4. Bijzondere bepalingen 

a) Contact tracing 

Om het Contact tracing te vergemakkelijken in geval een deelnemer van de jachtactiviteit 

besmet zou zijn, delegeert de organisator aan twee personen (één verantwoordelijke voor de 

jagers en één verantwoordelijke voor de drijvers) de verantwoordelijkheid voor het 
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verzamelen van de gegevens van de deelnemers per bubbel (naam, e-mail en / of telefoon) en 

bewaart deze lijsten gedurende 14 dagen na de jachtactiviteit. De identiteit van deze persoon 

wordt aan elke deelnemer verstrekt, zodat een deelnemer, die binnen de 7 dagen na de 

jachtactiviteit besmet blijkt te zijn met COVID-19, onmiddellijk de verantwoordelijke hiervan 

inlichten; 

b) Jachtinstructies die gewoonlijk in de ronde worden gegeven 

Het is aanbevolen om jachtinstructies bij voorkeur te geven via indirecte 

communicatiemiddelen, zoals het versturen van schriftelijke instructies, telefonische 

contacten, videoconferenties, enz. vóór de jachtdag. 

Instructies kunnen echter ook rechtstreeks door de organisator op dezelfde dag worden 

gegeven per bubbel, mits inachtneming van de social distancing.  

c) Verplaatsing van bubbels van 4 personen naar de driften en de post 

Tijdens deze ritten wordt de afstand tussen mensen aangehouden van minimaal 1,5 m. 

Desalniettemin kunnen we ervan uitgaan dat de afstandsmaatregel wordt gerespecteerd als 

het transport naar de drift of de post meerdere mensen groepeert in hetzelfde voertuig, op 

voorwaarde dat deze mensen behoren tot dezelfde bubbel van 4 personen en men tijdens 

het vervoer verplicht een masker en handschoenen draagt en indien het voertuig regelmatig 

wordt geventileerd. Bij voorkeur gebeurt het vervoer met open ramen. 

d) Het tableau en de laatste eer aan het wild 

Er wordt geen tableau uitgelegd aangezien elke deelnemer gehouden is onverwijld naar huis 

terug te keren na het afblazen van de laatste drift. 

e) Maaltijden 

Het aanbieden van een collectieve jachtmaaltijd is verboden. Elke deelnemer heeft zijn eigen 

picknick die hij alleen op zijn post zal nuttigen of die hij eventueel zal delen met zijn groep van 

4 mits inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen en regels inzake social distancing. 


