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1. Besluitvorming: een 
geschiedenis

• 2009: Vlaamse regering wenst ‘KB op bescherming van Vogels in het Vlaams Gewest 
van 9 september 1981’ te herzien en aan te passen aan internationale regelgeving en 
Natuurdecreet

• Opmaak  ‘Soortenbesluit’ 
Doelstelling VLAREG: consolidatiebesluit, alles wat voor 15 mei 2009 mogelijk was moest 
ook na 15 mei 2009 voor de jager mogelijk zijn. 

• MAAR:
– Na uiteindelijke beslissing aantal zaken verboden (kogelwapens , akoestische 

lokmiddelen, …)
– interpretatie- en handhaafbaarheidsproblemen:  recente interpretatie juristen ANB 

“Lokvogels niet toegestaan”

• 2015: Herziening soortenbesluit om:
– Af te stemmen op gewijzigde internationale context
– Knelpunten aan te pakken



1. Besluitvorming: een 
geschiedenis

Populatietrend kraai (links) en kauw (rechts) in de periode 1989-2007 op basis van 
gestandaardiseerde PTT-tellingen 

Kraai: populatie +20 %, aantal waarnemingslocaties +15 % 

Kauw: populatie + 30 %, aantal waarnemingslocaties + 30 %
Bron: Natuurpunt studie 



1. Besluitvorming: een 
geschiedenis

• Vertrekpunt: 

Vragen en bezorgdheden leden

• Acties HVV:

- Proefproject rond efficiëntie Larsen-kooien voor kraai en-kauw

- Wetenschappelijke onderbouwing visies en standpunten jachtsector via 
rapporten/nota’s/…

- Onderhoud met INBO/ANB

- Diverse contacten met kabinetten rond knelpunten soortenbesluit

- Aanwezigheid in MINA-raad, adviesorgaan Vlaamse Regering

- Persoonlijke contacten met parlementsleden



2. Bestrijdbare soorten en  
voorwaarden

kraai ekster kauw gaai spreeuw brandgans

Professioneel 
geteelde 
gewassen (incl. 
fruitteelt)

Hele 
jaar

Hele 
jaar

Hele 
jaar

01/05
t.e.m. 
30/09

Enkel 
professionele 
fruitteelt

01/07
t.e.m. 
31/10 

15/05 
t.e.m.
31/08

Wilde fauna en 
flora

Hele 
jaar

Hele 
jaar

01/05 
t.e.m. 
30/09

1. Professioneel geteelde gewassen: percelen aangegeven via de landbouwaanvraag
2. Gaai, spreeuw en brandgans: bestrijding enkel binnen perimeter van 150 m rond 

perceel waarvoor de bestrijding wordt gemeld.



2. Bestrijdbare soorten en 
voorwaarden

• Bestrijding enkel op voorwaarde dat geen andere bevredigende oplossing bestaat

 Minister kan een code goede praktijk opstellen met verplichte en niet-verplichte 
preventieve maatregelen

• Enkel bestrijding van volgroeide individuen (uitz.: afvangst brandgans met 
inloopkooien)

• Schieten met vuurwapens in nesten is verboden

• Bestrijding met vuurwapens en munitie enkel tussen officiële zonsopgang en 
officiële zonsondergang



3. Met welke middelen?
kraai ekster kauw gaai spreeuw brandgans

Vuurwapens X X X X X /

roofvogels X X X X X /

trechtervallen X X X X / /

Larsen-kooien X X X X / /

inloopkooien / / / / / X

Akoestische 
hulpmiddelen

X X X X / /

Dode lokdieren X X X X / /

Kunstmatige 
lokdieren

X X X X / /



3. Met welke middelen?

• Vuurwapens: 

Toegelaten volgens Jachtvoorwaardenbesluit (hagelwapens + kogelwapens)

Veilig gebruik van vuurwapens: kogelwapens enkel met kogelvang!

• Dode lokdieren: 

Enkel van dezelfde soort waarvoor de bestrijding gemeld is

• Trechtervallen: 

Vallen waarvan de wanden bestaan uit draden waartussen een cirkel kan worden 
getrokken met een straal van min. 2 cm

• 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



3. Met welke middelen?

Voorwaarden gebruik Larsen-kooien en trechtervallen

- Enkel vangklaar in periode 16/02 t.e.m. 15/10

- Lokaas toegelaten, maar GEEN vlees of slachtafval

- Levende lokdieren van te bestrijden soort toegelaten

- GEEN ringplicht

- Moeten voedsel, water en beschutting ter beschikking hebben

- Voor elke gemelde trechterval/Larsenkooi : max. 2 levende lokdieren in bezit, 
gebruik en vervoer

- Dagelijkse controle verplicht – ter plekke in vrijheid stellen bijvangsten

- Weersbestendig plaatje: vermelden naam te bestrijden soort, tel. ANB, 
jachtverlofnummer plaatser val, tekst “Deze val is geplaatst conform de 
uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3” 



3. Met welke middelen?

© Erik Wille

Soortenbesluit: 

- Rechtszekerheid over te gebruiken middelen 
(vb. plastic lokkraaien, …)

- Verbreding toegelaten middelen (vb. Larsen-
kooi voor kraai, kauw en gaai, lokfluitjes, …)



3. Met welke middelen?

Methode ‘Tok Poortvliet’: lokjacht met hutje en lokkraaien  = toegelaten!

Klik op de foto om het filmpje te bekijken (via Youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=C7cT9576K3Q


4. Door wie?

• Bestrijding mag uitgevoerd worden door:

- De eigenaar, huurder, exploitant, grondgebruiker(s), BV

- Derden indien schriftelijke toestemming van één van bovenstaande personen

• Jachtrechthouder en medejachtrechthouder (indien gekend bij AC) vallen onder 1e 
categorie  geen schriftelijke toestemming nodig

• Andere jagers (genodigden, niet-jachtrechthouders op vraag van eigenaar, …)  wel 
schriftelijke toestemming nodig (schriftelijke verklaring jachtrechthouder)



5. Aanvraagprocedure

• Melding kan per jachtrevier/groep van jachtrevieren of één melding voor volledige WBE

• Melding enkel aan ANB (NIET meer burgemeester)

• Meldingsformulier versturen op één van volgende wijzen:

- Via e-loket

- Via email

- Via aangetekende brief

• Duur gemelde bestrijding: max. tot einde kalenderjaar (tot 31 december)

Melding kan via faunabeheerplan (indien expliciet opgenomen) 

• 24 uur wachten 

• Indien geen negatieve reactie vanuit ANB  bestrijding mogelijk

• Toezicht op bestrijding door ANB. Bestrijding is enkel mogelijk op locaties die voor de 
toezichthoudende ambtenaar betreedbaar zijn zonder toestemming tot huiszoeking of 
huiszoekingsbevel

• ANB kan met gemotiveerde beslissing de bestrijding op elk moment beperken of 
verbieden



5. Aanvraagprocedure

• De melding moet verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

- Uit de melding blijkt dat voldaan is aan de wettelijke voorwaarden (oa. zonder 
bevredigend resultaat andere mogelijke oplossingen hebben toegepast)

- De melder bevestigt dat hij beschikt over een schriftelijke toestemming indien 
nodig (niet nodig voor eigenaars en grondgebruikers)

- De melding bevat de nummers van de betrokken jachtterreinen uit het 
goedgekeurde jachtplan. Bij bestrijding buiten jachtterreinen moet een kaart op 
schaal 1:10.000 of 1:25.000 worden bijgevoegd

- De melding bevat het aantal trechtervallen, Larsen-kooien en inloopkooien dat 
men voor de bestrijding zal inzetten (indien deze middelen worden gebruikt)

- De melding bevat een omschrijving van het type schade, 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



6. Rapportage

• Voor WBE’s en onafhankelijke jagers: 
via wildrapport

• In andere gevallen: aparte rapportage 
voor 1 april over gedode dieren in 
afgelopen kalenderjaar



7. Overige voorwaarden

• Doden dieren: op een diervriendelijke manier

• Gebruik gedode specimens voor consumptie OF verwerk ze op milieuhygiënisch
verantwoorde manier

• Vervoer bestreden dieren is toegelaten

• Kopen of verkopen bestreden dieren is verboden



© Johannes Mertens



Verwerken op milieuhygiënisch verantwoorde manier?


