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Hoofdstuk I : Algemene bepalingen  
 
Artikel 1.  Doel en voorwerp van de jachtverpachting  
 
§1. Voor de toepassing van deze verpachtingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

- Agentschap: het Agentschap Natuur en Bos (ANB), opgericht bij het Besluit van de Vlaamse Regering 
tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid van 23 
december 2005; 

- De regiobeheerder: de ambtenaar van het agentschap die verantwoordelijk is voor de beheerregio 
waarin de verpachte gronden gelegen zijn of een plaatsvervanger die door hem wordt aangeduid om 
een specifieke opdracht in kader van deze verpachting uit te voeren; 

- De boswachter: de ambtenaar van het agentschap die verantwoordelijk is voor de boswachterij waarin 
de verpachte gronden gelegen zijn; 

- ANB-domein: een terrein in eigendom en beheer van het agentschap; 
- Natuurinvest: Eigen vermogen van het agentschap overeenkomstig artikel 30 van het Decreet van 19 

mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie, ondernemingsnummer 
0887.269.985, met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 75; 

- Ontvanger: personeelslid van Natuurinvest, belast met het ontvangen van de pachtgelden; 
- Voorzitter: de ambtenaar van het agentschap die de verpachtingszitting voorzit en de voorlopige 

toewijzing doet van de jachtrechten; 
- Instituut: het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek opgericht bij het besluit van de Vlaamse 

Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid 
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek van 23 december 2005. 

§2. Op deze aanbesteding (verder de ‘jachtverpachting’ genoemd) zijn, naast de in onderhavig document 
opgenomen bepalingen, van toepassing: 

- Het Jachtdecreet van 24 juli 1991 en haar uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden gewijzigd en de 
jachtwet van 28 februari 1882 voor zover nog van toepassing. 

- Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu en haar 
uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden gewijzigd. 

- Het Bosdecreet van 13 juni 1990 en haar uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden gewijzigd en de 
boswet van 19 december 1854 voor zover nog van toepassing. 

Indien wijziging van decreten en uitvoeringsbesluiten tijdens de duur van de jachtverpachting een versoepeling 
betekenen ten opzichte van deze aanbestedingsvoorwaarden, kunnen die worden toegepast zolang ze niet in 
strijd zijn met de beheerdoelstellingen voor het gebied. De regiobeheerder zal hierover desgevallend beslissen. 
 
§3. Het betrokken ANB-domein moet prioritair de functies vervullen die eraan zijn toegekend krachtens het 
Bosdecreet van 13 juni 1990 en het Decreet voor natuurbehoud van 21 oktober 1997, waarvoor de 
jachtbeoefening geen belemmering mag zijn.  
Met uitzondering van beperkingen in verband met de veiligheid die opgelegd worden tijdens een drukjacht, 
mag de beoefening van de jacht onder geen beding het vrije verkeer belemmeren van bosexploitanten, 
wandelaars, fietsers of ruiters op de boswegen of in gedeelten van het bos waar hun aanwezigheid door het 
agentschap wordt geduld, welke ook de redenen daarvan zijn.   
Het agentschap kan gedurende de periode van de jachtverpachting het beheer van de verpachte gronden vrij 
bepalen. Bosexploitatie, natuurinrichtingswerken of andere beheerwerken zijn mogelijk, zonder dat dit 
aanleiding kan geven tot schadeclaims vanwege de jachtrechthouder. 
 
§4. Deze jachtverpachting heeft tot doel het beheer van wilde zwijnen te realiseren zoals afgesproken in het 
faunabeheerzone-overleg. De populatie moet beheerd worden zodat instandhoudingsdoelen voor andere 
soorten en habitats niet in het gedrang komen. 



 

Deze verpachting heeft ook tot doel de populaties van invasieve uitheemse soorten maximaal te beperken. 
 
De jachtrechthouder zorgt ervoor dat hijzelf en de personen die desgevallend met hem jagen de noodzakelijke 
kennis hebben over de beheerdoelstellingen en het door het agentschap gevoerde beheer. Hij is ervoor 
verantwoordelijk dat hijzelf en personen die desgevallend met hem jagen, als belangrijke gebruikers van het 
openbaar domein, in hun communicatie en handelen, correct, respectvol- en tactvol omgaan met andere 
gebruikers, het brede publiek. De jachtrechthouder en de personen die desgevallend met hem jagen, mogen 
niet communiceren met de media over de activiteiten verbonden met deze verpachting, behoudens na overleg 
met en schriftelijke goedkeuring van de regiobeheerder. De goedkeuring kan voorwaardelijk zijn en vermeldt 
steeds de modaliteiten van deze communicatie. 
 
§5. Door zijn deelname bevestigt de kandidaat-jachtrechthouder akkoord te gaan met de voorwaarden 
vermeld in dit document.  
 
Artikel 2.   Beschrijving van de verpachtingsvorm: “licentiejacht” 
 
§1. Bij deze aanbesteding wordt het jachtrecht aanbesteed aan meerdere jachtrechthouders. Elke 
jachtrechthouder krijgt daarbij een zogenaamde ‘licentie’: het recht om gedurende een bepaalde periode in 
een bepaald gebied te jagen volgens de voorwaarden van deze aanbesteding. 
 
Er wordt van de jachtrechthouder een minimaal engagement tot jagen verwacht onder leiding en toezicht van 
het agentschap. De jachtrechthouder is zich ervan bewust dat dit engagement consequenties kan hebben voor 
deelname aan andere jachtverpachtingen. 
 
De jachtrechthouder wordt hierna ‘licentiehouder’ genoemd. De licentie is toegestaan ten persoonlijke titel, 
behoudens de gevallen vermeld onder artikel 9. 
 
De licentiehouder wordt als zittend jager beschouwd voor het gebied en voor de periode en desgevallend de 
deelperiode waarop de licentie betrekking heeft. 

§2. De verpachting heeft betrekking op in totaal 3 licenties. 

§3. Elke licentie mag gebruik maken van een sector, een vaste set van minimaal 3 jachtkansels in het gebied.  
Het plan met de ligging van de sectoren en hun jachtkansels die in aanmerking komen voor elk van de licenties 
wordt aan de licentiehouder overgemaakt voor het begin van de eerste jachtactiviteit. 
 
Het krijgen van een licentie geeft geen recht om op eigen initiatief te jagen in het domein. Het uitoefenen van 
het jachtrecht kan enkel gebeuren op de op voorhand vastgelegde data, of op specifieke uitnodiging van de 
regiobeheerder en enkel op een door het agentschap georganiseerde actie. 

Het is niet toegestaan dat de licentiehouder of desgevallend zijn genodigde zich laat vergezellen door een 
derde persoon tijdens aanzitjacht of drukjacht. 

Artikel 3.  Terreinen begrepen in de jachtverpachting  
 
§1. De verpachting heeft betrekking op volgende gebieden: 
 

1. Wurft, Postel met een benaderde oppervlakte van 55 hectare. 
2. Luyksgestelse heide, Postel met een benaderde oppervlakte van 78 hectare.   
3. Overheide, Weelde met een benaderde oppervlakte van 90 hectare.   

Licenties AN-ZO-DI-01 tot en met  AN-ZO-DI-03 
 



 

De ligging van de gebieden wordt weergegeven op het plan in bijlage 1.  
 
§2. De licenties zullen zonder waarborg van oppervlakte worden toegewezen. Noch de aanwezigheid van wild, 
noch het afschot wordt gegarandeerd.  
 
§3. Bij het bieden weet de kandidaat-licentiehouder niet welke sector hij uiteindelijk zal bejagen. De toewijzing 
van de sectoren gebeurt door loting. 
 
Deze loting wordt telkens opnieuw gedaan voor de start van elke deelperiode, vermeld in artikel 10.  
 
Artikel 4.   Looptijd van de verpachting 
 
§1. De licentie is geldig voor 1 jaar: van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.  
 
§2. Stilzwijgende verlenging van de pacht is niet mogelijk. 
 
Hoofdstuk II : Gunningsprocedure - betalingsvoorwaarden 
 
Artikel 5:  Gunningsprocedure - Verloop van de aanbesteding 
 
§1. De jachtverpachting gebeurt in een openbare zitting die doorgaat op maandag  21 november 2022 in het 
Boshuis van Ravels, Jachtweg 27 te Ravels. De zitting wordt geopend om 14u00. 
 
Indien niet voor alle loten een geldig bod werd ontvangen zal automatisch worden overgegaan tot een tweede 
aanbesteding onder dezelfde aanbestedingsvoorwaarden. Deze tweede zitting gaat door op maandag 5 
december 2022  in het regiokantoor van Regio Taxandria, Parklaan 49/1 te Turnhout. De zitting wordt 
geopend om 9u00. 
 
De aanbesteding zal plaatsvinden bij middel van schriftelijke bieding.  
 
Schriftelijke biedingen dienen per aangetekende zending of per drager tegen afgiftebewijs en ten laatste op 
woensdag 16 november 2022 om 16u00 toe te komen op volgend adres: 
 
Vlaamse Overheid 
Agentschap Natuur en Bos 
Afdeling Terreinbeheer 
Havenlaan 88, bus 75 
1000 Brussel 
 
Deze schriftelijke biedingen moeten bezorgd worden onder dubbele omslag, de binnenste gesloten, met het 
opschrift "Inschrijving  verpachting jacht – ANB/TB/Tax/2022/004.  
Schriftelijke biedingen kunnen ook ter zitting aan de voorzitter worden afgegeven vóór de opening van de 
zitting. Alleen biedingen met een volledig ingevuld biedingsformulier (bijlage 2) worden aanvaard. 
 
Het is niet mogelijk om op deze zitting nog een mondeling of schriftelijk bod uit te brengen. Op de zitting 
worden enkel de bekomen biedingen geopend en gebeurt de voorlopige toewijzing. Alhoewel de zitting 
openbaar is worden de kandidaten niet verplicht aanwezig te zijn op de zitting. 
 
§2. De biedingen moeten verplicht worden uitgedrukt in Euro en in het Nederlands. Bij schriftelijke biedingen 
wordt het geboden bedrag, op straffe van nietigheid, zowel in cijfers als in woorden uitgedrukt. Dit bedrag mag 
in geen geval vastgesteld worden onder de vorm van een verwijzing naar het bod van een andere gegadigde. 
 
De bieding betreft het jaarlijks te betalen bedrag en is vrij van BTW volgens art. 6 Wetboek van BTW. 



 

De termijn waarvoor de bieder gebonden is door zijn bieding bedraagt 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de 
uiterste indieningsdatum van het bod. 
 
§3. Biedingen lager dan 100 euro worden niet aanvaard.  

§4. Het jachtrecht wordt tijdens de zitting voorlopig toegekend aan de hoogste bieder. Het recht van hoger bod 
kan uitgeoefend worden conform artikel 11, 2e lid van het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Slechts na 
goedkeuring door het hoofd van het agentschap of diens gedelegeerde, zal het jachtrecht definitief toegekend 
worden. 
 
§5. Alle geschillen tijdens de zitting zullen geregeld worden door de ambtenaar van het agentschap die de 
verpachting voorzit. 
 
§6. Licenties, niet ingevuld na de tweede zitdag, kunnen ingevuld worden op initiatief van het agentschap. 
 
Artikel 6.  Toegang tot de gunningsprocedure - houders van het jachtrecht 
 
§1. Het jachtrecht kan uitsluitend toegewezen worden aan natuurlijke personen. Voor elk natuurlijk persoon 
mag, op straf van nietigheid van het bod, maar geboden worden op maximaal één licentie.  

Indien bij de verpachting van de licenties voor dit gebied in een volgend jachtseizoen het aantal licenties daalt, 
zal men niet per licentie bieden, maar voor een willekeurige licentie uit de verpachte licenties. Dit om het recht 
van hoger bod van een zittend jager te vrijwaren. 

§2. Bieden op een licentie kan op één van volgende wijzen: 

1. In eigen naam  
a. De bieding wordt gedaan ten persoonlijke titel, de bieder is tevens de kandidaat-

licentiehouder; 
b. De kandidaat-licentiehouder is in bezit van een geldig jachtverlof. 

2. Als zittend jager 
a. De bieding wordt gedaan ten persoonlijke titel, de bieder is tevens de kandidaat-

licentiehouder; 
b. De kandidaat-licentiehouder is in bezit van het originele verpachtingsdocument dat zijn status 

als zittend jager aantoont; 
c. De kandidaat-licentiehouder is in bezit van een geldig jachtverlof. 

3. In naam van een erkende WBE  
a. De bieding wordt gedaan in naam van de WBE en met toewijzing aan een reeds vooraf 

vermelde kandidaat-licentiehouder; 
b. De kandidaat-licentiehouder is in bezit van een mandaat van de WBE. Het mandaat wordt 

gegeven wordt gegeven door middel van het biedingsformulier (bijlage2); 
c. De kandidaat-licentiehouder is in bezit van een geldig jachtverlof. 

Het is toegestaan te bieden via volmacht. De volmacht wordt gegeven door middel van het biedingsformulier 
(bijlage 2). 
 
Een kopie van het  jachtverlof wordt bij een schriftelijke bieding, op straf van nietigheid van het bod, in de 
gesloten omslag bij de bieding gevoegd of bij de registratie vóór de opening van de zitting aan de voorzitter 
overhandigd.  
 
§3. De licentie wordt telkens toegekend aan de hoogste bieder. 



 

§4. Toepassing van het recht van hoger bod, conform artikel 11, 2e lid van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, 
wordt gedaan voor elke kandidaat-licentiehouder die met een mandaat van de WBE of als zittend jager geldig 
heeft geboden. Elke kandidaat-licentiehouder met mandaat van de WBE kan in naam van de betreffende WBE 
zijn recht op hoger bod toepassen. Elke kandidaat-licentiehouder met recht van hoger bod kan zijn recht op 
hoger bod ook toepassen indien het betreffende bod een eigen bod is. De WBE wordt op de hoogte gebracht 
van de namen van de kandidaat-licentiehouders die hun recht van hoger bod mogen toepassen en het 
respectievelijke te overbieden bod. De zittend jager wordt op de hoogte gebracht van het te overbieden bod.   

§5. Het agentschap kan in elke fase van de gunning en tijdens de looptijd van de pacht, de nodige informatie 
over veroordelingen van de (kandidaat-)licentiehouders en desgevallend van zijn genodigden inwinnen of 
opvragen. De licentiehouder is verplicht om elke veroordeling inzake jacht en beschermde soorten van zichzelf 
en desgevallend van zijn genodigden aan de regiobeheerder te signaleren. De regiobeheerder kan deze 
personen desgevallend uitsluiten van deelname aan de jacht. Overtreding van deze bepaling leidt, afhankelijk 
van het ogenblik van vaststelling, ofwel tot niet-gunning van de jachtverpachting of tot ontbinding van de 
lopende jachtpachtovereenkomst. 
 
§6. Indien een licentiehouder na definitieve toewijzing om een bepaalde reden zijn licentie niet kan uitvoeren, 
stuurt hij per direct een email naar jachtverpachting@vlaanderen.be. In dit geval kan het agentschap zorgen 
voor een plaatsvervangend jager.   
 
Artikel 7:  Betalingsvoorwaarden 
 
§1. De pachtprijs wordt betaald aan Natuurinvest. De betaling dient te gebeuren binnen de dertig dagen na 
verzending van de respectievelijke schuldvordering.  
 
§2. Het jachtrecht kan pas uitgeoefend worden na betaling van de pachtprijs. 
 
§3. Indien de betalingen niet op de vastgestelde vervaldag gedaan worden, zullen de verschuldigde sommen 
van rechtswege en zonder aanmaning een intrest gelijk aan de wettelijke intrest opleveren vanaf de vervaldag. 
Voor het berekenen van de intrest zal elke maand voor dertig dagen geteld worden. De interest wordt per 
maand berekend. Met een gedeelte van een maand wordt geen rekening gehouden. De basissom zal afgerond 
worden tot de hogere euro en de slotsom tot de hogere euro. 
 
 

Hoofdstuk III : Algemene bepalingen i.v.m. de uitoefening van het jachtrecht 
Artikel  8:  Bejaagbare soorten 
 
Het jachtrecht is beperkt tot de volgende wildsoorten: 

 grof wild:  
o everzwijn: onbeperkt en volgens de aanwijzingen van de regiobeheerder 

 Invasief uitheemse soorten: uitsluitend in opdracht van de regiobeheerder 
 Andere soorten: uitsluitend in opdracht van de regiobeheerder 

 
Artikel 9: Jachtvormen 
 
Binnen de perken van de door de wet toegestane jachtvormen voor de verschillende grofwildsoorten, worden 
in het kader van deze verpachting de volgende jachtvormen onderscheiden: 
 

 Individuele aanzitjacht 
Een aanzitjacht waarbij de licentiehouder op alle toegelaten dagen vrij gebruik maakt van de jachtkansels die 
onder zijn licentie vallen.  



 

 Gezamenlijke aanzitjacht 
Een gezamenlijke aanzitjacht met alle licentiehouders.  
 

 Gezamenlijke aanzitjacht met genodigden 
Een gezamenlijke aanzitjacht met alle licentiehouders waarbij elke licentiehouder, in afwijking van artikel 2 
genodigden kan voorstellen. De regiobeheerder bepaalt het aantal genodigden per licentiehouder. Men dient 
van deze genodigden tenminste 24u voor de jachtactiviteit de naam, telefoonnummer en jachtverlofnummer 
door te geven aan de regiobeheerder. 
 

 Drukjacht:  
Een drukjacht met alle licentiehouders. Drukjacht is een vorm van bewegingsjacht. Drijvers zetten de dieren in 
beweging. Jagers worden geposteerd op jachtkansels verspreid binnen het hele gebied. Drijvers lopen in het 
gebied tussen de jagers door. Algemeen is het de bedoeling bij drukjacht het wild niet ‘op te drijven’ in de 
richting van een rij van geweren, maar stil door het gebied te bewegen en zo het wild ertoe aan te zetten zich 
rustig te verplaatsen, in de verwachting dat het voorbij de posten met jagers komt en daar, traaglopend of 
stilstaand, aangesproken en geschoten kan worden. Hierdoor zijn er minder risico’s op een slecht geplaatst 
schot dan bij schoten op snel lopende, opgejaagde dieren. In geval van een drukjacht wordt verwacht van de 
deelnemende jagers dat ze zich bewust zijn van het principe van drukjacht en zich hier ook naar gedragen. 
 

 Drukjacht met genodigden:  
Een drukjacht met alle licentiehouders waarbij elke licentiehouder, in afwijking van artikel 2, genodigden kan 
voorstellen. De regiobeheerder bepaalt het aantal genodigden per licentiehouder. Men dient van deze 
genodigden tenminste 24u voor de jachtactiviteit de naam, telefoonnummer en jachtverlofnummer door te 
geven aan de regiobeheerder 
 

 Vangkooien: 
De jacht door middel van een kooi waarbij de gevangen dieren vervolgens gedood worden. Het vangen met 
kooien valt steeds onder verantwoordelijkheid van een medewerker van het agentschap. De regiobeheerder 
kan iemand aanduiden om het afschot uit te voeren. Een licentiehouder kan zich hiervoor kandidaat stellen. De 
licentiehouder kan zich desgevallend laten bijstaan door maximaal twee helpers. Men dient van deze helpers 
tenminste 24u voor de jachtactiviteit de naam en telefoonnummer door te geven aan de regiobeheerder. 

Binnen de perken van de wet worden de beheervormen voor de invasief uitheemse soorten en andere soorten 
desgevallend door de regiobeheerder specifiek bepaald. 
 
Artikel 10:  toegelaten periode voor de jacht 
 
§1. De licentie is geldig voor een individuele aanzitjacht in de volgende deelperioden: 

 03 mei 2023 tot en met 5 mei 2023 (deelperiode 1) 
 09 mei 2023 tot en met 11 mei 2023 (deelperiode 2) 
 23 mei 2023 tot en met 25 mei 2023 (deelperiode 3) 

 
Indien door overmacht de licentieperiode volledig en definitief afgelast wordt, volgt er terugbetaling. 
 
Indien er nood is aan extra jachtdruk kan de regiobeheerder beslissen om bijkomend gemeenschappelijke 
aanzitjacht, gemeenschappelijke aanzit met genodigden, drukjacht, drukjacht met genodigden, of  -op 
everzwijnen- afvangst met vangkooien of bijzondere jacht ‘s nachts te organiseren. Indien de regiobeheerder 
oordeelt dat bij gemeenschappelijke activiteiten bijkomende jagers noodzakelijk zijn, kan hij het initiatief 
nemen om die in te zetten. 
 
De datum van deze bijkomende acties wordt op voorhand per mail aan de licentiehouders meegedeeld.  
 



 

Indien een licentiehouder om een bepaalde reden niet kan aanwezig zijn op een bijkomende actie, stuurt hij 
per direct een email naar jachtverpachting@vlaanderen.be. In dit geval kan het agentschap zorgen voor een 
plaatsvervangend jager.   
 
Er wordt alleen tijdens weekdagen gejaagd. Jagen in het weekend en op feestdagen is enkel toegestaan mits 
schriftelijke goedkeuring van de regiobeheerder. De goedkeuring kan voorwaardelijk zijn en vermeldt steeds de 
periode en de plaats waar gejaagd mag worden. 
 
De tijdstippen waarop gejaagd kan worden lopen van 1 uur voor zonsopgang tot 9 uur en van 2 uur voor 
zonsondergang  uur tot 1 uur na zonsondergang.  
 
§2. In elke deelperiode van individuele aanzitjacht en desgevallend tot aan de realisatie van het vooropgestelde 
afschot, neemt de licentiehouder -telkens voor de volledige duur van de aanzit-deel aan tenminste 4 van de 6 
aanzitbeurten. Bij het niet realiseren van dit engagement wordt de licentiehouder onmiddellijk na de betrokken 
deelperiode uitgesloten. 
 
§3. De regiobeheerder kan desgevallend de licentiehouder uitnodigen om in de loop van het jachtseizoen deel 
te nemen aan een bijkomende jachtactiviteit in een ander domein van het agentschap.  
  
§4. In specifieke omstandigheden kan de regiobeheerder voor een welomschreven faunabeheertaak zelf een 
uitvoerder aanduiden. Een niet-limitatieve lijst van dergelijke faunabeheertaken: regulering van 
overzomerende ganzen, bestrijding van Rosse stekelstaart,  het verwijderen van agressieve dieren, het 
verwijderen van losgebroken dieren, … 
 
 
Artikel 11:  Jachtkansels 
 
§1. De jacht op grofwild met het geweer zal, uit veiligheidsoverwegingen ten opzichte van de andere 
terreingebruikers en met het oog op een passend afschot, uitsluitend gebeuren vanop een jachtkansel. De 
licentiehouders kunnen alleen vanop een door het agentschap geplaatste jachtkansel de jacht uitoefenen.  
 
Voor het begin van de eerste jachtactiviteit en indien gewenst na iedere nieuwe loting worden de locaties van 
de jachtkansels op het terrein aangewezen.  
 
§2. Desgevallend kan de regiobeheerder toelaten dat het beheer met het geweer van de invasief uitheemse 
soorten en andere soorten niet vanop een jachtkansel moet gebeuren. Een eventuele toelating kan 
voorwaardelijk zijn en vermeldt steeds de periode, de plaats en om welke diersoorten het gaat. 
 
§3. Desgevallend kan de regiobeheerder toelaten dat het beheer met het geweer van de invasief uitheemse 
soorten en andere soorten niet vanop een jachtkansel moet gebeuren. Een eventuele toelating kan 
voorwaardelijk zijn en vermeldt steeds de periode, de plaats en om welke diersoorten het gaat. 
 
Artikel 12: Wapens 
 
§1. De licentiehouders en desgevallend hun genodigden staan in voor de goede staat van het wapen en een 
correcte instelling van de richtkijker. Er wordt verwacht dat de licentiehouders en desgevallend hun 
genodigden zelf hun wapen en kijker zorgvuldig hebben ingeschoten op 100m. 
 
§2. Voor deelname aan een drukjacht op everzwijnen leggen de licentiehouders en desgevallend hun 
genodigden een gedateerd en ondertekend bewijs van oefening in een schietcinema met bewegende beelden 
voor op het moment dat de regiobeheerder er om vraagt. Dit bewijs wordt per mail opgestuurd naar 
jachtverpachting@vlaanderen.be. Dit bewijs mag maximaal 6 maanden oud zijn. Indien dit niet kan worden 
voorgelegd, wordt de jager alsnog uitgesloten van de drukjacht en kan het agentschap een plaatsvervangend 
jager voorzien. 



 

 
§3. Voor het beheer van grofwild zijn enkel jachtwapens toegelaten die wettelijk toegelaten zijn voor het 
bejagen van edelhert, damhert, wild zwijn en moeflon. 
 
Er wordt niet toegestaan gebruik te maken van gladloopwapens voor het beheer van grofwild. 
 
Er wordt niet toegestaan gebruik te maken van halfautomatische wapens. 
 
Bij een drukjacht is het gebruik van een voorspanner niet toegestaan. 
 
Bij een drukjacht is het gebruik van een richtkijker met minimum vergroting groter dan 4x niet toegestaan. 
 
§4. Indien de licentiehouder of desgevallend zijn genodigde tijdens de aanzitjacht  voor de duur van zijn licentie 
in dat seizoen twee keer mist, dient hij een schietproef te doen. Hiervoor zal een doel op minstens 70m  
geplaatst worden en de jager dient drie maal na elkaar te schieten in een doel met diameter van 10 centimeter. 
Hij krijgt hiervoor bij een misser één mogelijkheid tot herkansing. Indien de licentiehouder of de genodigde hier 
niet in slaagt, wordt hij geweerd voor de rest van de licentieperiode. In dit geval kan het agentschap een 
plaatsvervangend jager voor die periode voorzien.  Om te kunnen deelnemen aan een volgende licentieperiode 
dient hij voor dezelfde schietproef te slagen.  
 
§5. Indien de licentiehouder en desgevallend zijn genodigde tijdens een drukjacht 3 maal geschoten heeft op 
een dier en geen dier ter plaatse ligt, wordt hij verondersteld niet meer op andere dieren schieten. De enige 
uitzondering hierop is wanneer een zichtbaar gewond dier voorbij komt. Dit verbod kan enkel opgeheven 
worden indien trakkers tijdens de jacht alsnog de door hem geschoten dieren vinden. 
 
§6. In het geval van beheer van invasieve exoten is het gebruik toegelaten van wapens die voldoen aan de 
wettelijke bepalingen weergegeven in bijlage 3/1 van het soortenbesluit. De regiobeheerder kan deze toelating 
beperken. Een eventuele beperking kan voorwaardelijk zijn en vermeldt steeds de periode, de plaats en om 
welke diersoorten het gaat. 
 
§7. In het geval van beheer van andere soorten dan grofwild en invasieve exoten is het gebruik toegelaten van 
wapens die voldoen aan de wettelijke bepalingen weergegeven in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 
2014. De regiobeheerder kan deze toelating beperken. Een eventuele beperking kan voorwaardelijk zijn en 
vermeldt steeds de periode, de plaats en om welke diersoorten het gaat. 
 
Artikel 13: Overige bepalingen 
 
§1. Voor het begin van de eerste jachtactiviteit worden verdere instructies gegeven.  Desgevallend worden 
bijkomende instructies gegeven voor aanvang van een nieuwe jachtactiviteit. 
 
§2. Het gebruik van wildcamera’s/cameravallen is niet toegelaten.  
 
§3. De licentiehouder mag geen enkel bord of aanduiding betreffende het jachtrecht aanbrengen.  
 
§4. De jacht moet worden uitgeoefend met respect voor dierenwelzijn en met het oog op voorkoming van 
dierenleed.  
 
§5. In afwijking van de bepalingen van art. 25, §2, art. 39, §2 en art. 51 §2 van het Jachtvoorwaardenbesluit, is 
het gebruik van dode en kunstmatige lokdieren uitsluitend toegestaan mits schriftelijke goedkeuring van de 
regiobeheerder. De goedkeuring kan voorwaardelijk zijn en vermeldt steeds de periode en de plaats waar de 
lokdieren gebruikt mogen worden. 
 



 

§6. Het is de licentiehouder niet toegelaten om maai-, kap- of andere beheerwerken uit te voeren in de 
omgeving van de jachtkansels of elders tenzij na schriftelijke goedkeuring van de regiobeheerder. De 
goedkeuring kan voorwaardelijk zijn en vermeldt steeds de periode en de plaats van deze beheerwerken. 
 
§7. Het bijvoederen en aanleggen van wildweides is verboden.  
 
§8. Bijzondere veldwachters aangesteld door de licentiehouder hebben geen bevoegdheid op dit gebied. 
 
§9. Aankorrelen is toegestaan mits schriftelijke goedkeuring van de regiobeheerder. De goedkeuring kan 
voorwaardelijk zijn en vermeldt steeds de periode en de plaats waar aangekorreld mag worden. 
 
§10. Op het verpachte terrein is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten, behoudens op de in de 
toegankelijkheidsregelingen aangeduide parkings en toegangswegen en eventuele buurtwegen die over de 
ANB-eigendommen lopen en effectief opengesteld zijn voor gemotoriseerd verkeer. De regiobeheerder kan 
een eventuele afwijking toegestaan op deze regel, gekoppeld aan een vooraf bepaald voertuig. De 
regiobeheerder verleent daarvoor een schriftelijke toestemming die zichtbaar voor de voorruit geplaatst wordt 
op naam van de licentiehouder en het respectievelijke voertuig. 
 
 

 Hoofdstuk IV– Meldingen, rapportage, wildbraad en staalname 
 
Artikel 14.  Administratie 
De licentiehouder geeft de volmacht aan het agentschap voor het uitoefenen van de wettelijk vastgelegde 
administratieve verplichtingen die aan het uitoefenen van het jachtrecht verbonden zijn (onder andere de 
indiening van het jachtplan, de aanvraag van het afschotplan, de indiening van het faunabeheerplan, de 
melding van bijzondere jacht indien van toepassing, de indiening van een wildrapport en de indiening van de 
afschotmeldingen), alsook het nemen van preventieve maatregelen tegen wildschade indien van toepassing. 
 
Artikel 15.  Aanzitregistratie, schotregistratie en nazoeken 
 
§1. Het al dan niet aanzitten wordt telkens vooraf gemeld aan de boswachter of zijn plaatsvervanger door het 
sturen van een SMS met vermelding van de naam en het nummer van de jachtkansel.  
 
Elk schot dient onmiddellijk te worden gerapporteerd aan de boswachter of zijn plaatsvervanger door het 
sturen van een SMS met vermelding de naam, het nummer van de jachtkansel, de geschoten diersoort en “Niet 
getekend/Getekend /Ter plaatse”. Ingeval van een drukjacht wordt ook telkens het aantal schoten vermeld. 
 
 
§2. Bij elk gemist schot en/of bij ieder vermoedelijk gekwetst dier zal worden nagezocht met behulp van een 
gekwalificeerde zweethond. De boswachter of zijn plaatsvervanger zal hiervoor een door het agentschap 
erkend span van hond en geleider aanduiden. De jager neemt zelf deel aan het nazoekwerk. De boswachter of 
zijn plaatsvervanger wordt onmiddellijk na afloop van de nazoek op de hoogte gebracht van het resultaat van 
de nazoek. 
 
§3. De geschoten dieren worden voorzien van een label, aangereikt door de boswachter of zijn 
plaatsvervanger. 
 
§4. Om de jachtinspanningen en succes te monitoren dient elke jager het door het INBO aangeleverde 
jachtdagboekje met betrekking tot de jachtactiviteiten correct in te vullen wanneer INBO daarom vraagt.  
 
De licentiehouder levert de jachtdagboekjes af aan de boswachter of zijn plaatsvervanger onmiddellijk na de 
laatste aanzit van de deelperiode. 



 

Artikel 16: Geschoten wild en staalname 
 
§1. De geschoten dieren worden ontweid en gewogen door de jager of desgevallend door één van de 
deelnemers aan de jachtactiviteit die zich daarvoor engageren. 
 
§2. Het geschoten wild wordt eigendom van de jager. Alle geschoten wild moet door de jager meegenomen 
worden. De jager dient hiervoor een vergoeding te betalen. 
 
De geschoten everzwijnen kosten 1.5€ per kg leeggewicht voor dieren tot en met 50kg en 1€ per kg 
leeggewicht voor dieren van meer dan 50kg leeggewicht (gewicht van volledig dier na het verwijderen van de 
ingewanden).  
De betaling dient te gebeuren binnen de dertig dagen na verzending van de respectievelijke schuldvordering. 
 
§3. Per jachtdag worden van minimaal 1 stuk wild stalen genomen in kader van wetenschappelijk onderzoek. 
De jager kan hiervoor geen vergoeding eisen.   
 
§4. Indien het gestrekte dier een trofeedrager is blijft de trofee eigendom van de jager die het dier strekte. 
 
 

Hoofdstuk V - Naleven van de aanbestedingsvoorwaarden 
 
Artikel 17:  Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
 
§1. Het agentschap is niet verantwoordelijk voor ongevallen die kunnen gebeuren ten gevolge van de 
toewijzing en uitoefening van de licentie. De licentiehouders jagen onder eigen verantwoordelijkheid en zien af 
van elke vorm van schadevergoeding door het agentschap voor schade die zou veroorzaakt worden door de 
licentie of het gebruik van de jachtinfrastructuur (o.m. jachtkansels). De licentiehouder is verantwoordelijk 
voor schade aan derden veroorzaakt door de uitoefening van zijn/haar jachtactiviteit.  
 
§2. De licentiehouder is aansprakelijk als naar recht tegenover derden voor schade veroorzaakt door dieren 
waarvoor de regiobeheerder opdracht gaf tot jacht of bestrijding overeenkomstig artikel 7 in zoverre de dieren 
afkomstig zijn uit het gebied vermeld in artikel 2 en in zoverre hij de mogelijkheden die aan de licentie 
verbonden zijn niet optimaal benut heeft.  
 
§3. De licentiehouder is eveneens aansprakelijk als naar recht tegenover het Vlaamse Gewest voor de schade, 
veroorzaakt in haar domeinen door dieren waarvoor de regiobeheerder opdracht gaf tot jacht of bestrijding 
overeenkomstig artikel 7 in zoverre de dieren afkomstig zijn uit het gebied vermeld in artikel 2 en in zoverre hij 
de mogelijkheden die aan de licentie verbonden zijn niet optimaal benut heeft. 
 
§4. Elke instructie (onder andere tijdens de veiligheidsbriefing) die wordt opgelegd door het agentschap, wordt 
opgevolgd.   
 
Artikel 18.  Maatregelen bij niet-naleving van de aanbestedingsvoorwaarden 
 
Het niet-naleven van de jacht- of natuurbehoudswetgeving, niet-naleven van één van de bepalingen van deze 
aanbestedingsvoorwaarden of onveilig/onaanvaardbaar gedrag, kan de onmiddellijke opzegging van de 
jachtpacht tot gevolg hebben zonder dat zal worden overgegaan tot welke terugbetaling dan ook door het 
agentschap. De uitsluiting gebeurt door het hoofd van het agentschap of diens gedelegeerde, op basis van een 
gemotiveerd advies van de regiobeheerder.  
 
Het niet-naleven van de jacht- of natuurbehoudswetgeving, niet-naleven van één van de bepalingen van deze 
aanbestedingsvoorwaarden of onveilig/onaanvaardbaar gedrag leidt er bovendien toe dat de personen 



 

uitgesloten worden voor volgende aanbestedingen van het jachtrecht van het agentschap in de 
daaropvolgende vijf jachtseizoenen. Deze personen kunnen voor dezelfde periode tevens niet meer deelnemen 
aan jachtactiviteiten op een eigendom van het agentschap, ook niet op uitnodiging van een derde.    
 
Het niet-naleven van één van de bepalingen van deze aanbestedingsvoorwaarden, het niet opvolgen van de 
instructies of onveilig/onaanvaardbaar gedrag, kan tot gevolg hebben dat de licentiehouder niet uitgenodigd 
wordt voor gemeenschappelijke aanzitten, drukjacht of andere bijkomende jachtactiviteiten. Dit zonder dat zal 
worden overgegaan tot welke terugbetaling dan ook door het agentschap. De uitsluiting gebeurt door de 
regiobeheerder. 
 
De regiobeheerder zelf kan om dezelfde reden en onder de vorm van een met redenen omklede beslissing die 
betekend wordt aan de licentiehouder, genodigden tijdelijk of voor de rest van de lopende jachtperiode, 
uitsluiten van de jacht. 
 
Artikel 19. - Elke rechtsvordering van de licentiehouder wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische 
rechtbank te Brussel, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. 
 
 
 
 
 
 
 

De Regiobeheerder 
 

 
 
 
 
 
Bijlagen:  

1. Liggingsplan 
2. Biedingsformulier 



Legende: 

A= Ronde Put 

B= Luyksgestelse Heide 

C=  Wur  

 

Groen omlijnd gebied gee  
indica e verpachte domeinen 
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Legende: 

C= Overheide 

 

Groen omlijnd gebied gee  
indica e verpachte domeinen 

 



 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) verwerkt uw persoonsgegevens en respecteert uw rechten in dat 
verband. Op www.natuurenbos.be/privacyverklaring staat het beleid van het ANB op het vlak van 
gegevensverwerking. U vindt er ook een omschrijving van uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Als u vragen 
hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u mailen naar dpo.anb@vlaanderen.be. 

 

 Bijlage 2 Biedingsformulier Licentiejacht  
 

 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

ANB – Terreinbeheer 
Havenlaan 88, bus 75 
1000 BRUSSEL 

 In te vullen door de behandelende afdeling 

ontvangstdatum  invoerdatum 

    

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan u zich registreren en bieden voor een jachtverpachting van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 Gegevens van de bieder 
 1 Vul hier de persoonlijke gegevens van de bieder in. 

De geboortedatum hoeft u alleen in te vullen als de bieder niet over een rijksregisternummer beschikt. 
  nationaliteit       

 
 rijksregisternummer             -       .      

 
 geboortedatum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

  voornaam       achternaam       

 land       

  postnummer         gemeente       

  straat       huisnummer       bus       

 telefoon of gsm       

 e-mailadres       

 2 Kruis hieronder de hoedanigheid van de bieder aan. 

  Bieding ten persoonlijken titel  

  Bieding ten persoonlijken titel als zittend jager  

  Bieding in naam van een WBE. Vermeld hieronder het nummer en de naam van die WBE. 

       
  Laat het biedingsformulier hier ondertekenen door een persoon die de WBE kan vertegenwoordigen  

 datum 
dag 

    
maand 

    
jaar 

2 0      
 

 Functie        

 Handtekening        
 voornaam       achternaam       

     

     

     



biedingsformulier- pagina 2 van 3 

     

 Het bod 
 Indien u zich enkel wil registreren voor een mondelinge bieding hoeft u deze rubriek niet in te vullen. 

3a Vul hieronder in voor welk lot /welke licentie u wil bieden. 
Indien het lot/de licentie niet is aangeduid, leidt dit tot nietigheid van het bod. 

 land       
 

        
 

3b Vul hieronder in welke bedrag u wil bieden voor deze verpachting. 
Indien het bedrag in cijfers niet overeenkomt met het bedrag in letters, leidt dit tot nietigheid van het bod. Dit bedrag 
mag in geen geval vastgesteld worden onder de vorm van een verwijzing naar het bod van een andere gegadigde. 

  In cijfers         .,      Euro 
 

  In letters       
 

 Volmacht 
4 Vul hier de persoonlijke gegevens van de persoon die in uw naam mag bieden . 

U hoeft dit alleen in te vullen als u wil bieden via een volmachthouder. 
De geboortedatum hoeft u alleen in te vullen als de volmachthouder niet over een rijksregisternummer beschikt. 

 nationaliteit       

 
 rijksregisternummer             -       .      

 
 geboortedatum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

  voornaam       achternaam       

 land       

  postnummer         gemeente       

  straat       huisnummer       bus       

 telefoon of gsm       

 e-mailadres       

  

 Ondertekening 
 5 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Ik ben ervan op de hoogte dat mijn bod geldig is tot 90 dagen na de uiterste biedingsdatum. 

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden van de jachtverpachting. 

 
 datum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
2 0      

 

 handtekening        
 voornaam       achternaam       

 

 
 



biedingsformulier- pagina 3 van 3 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 
 6 Stuur dit formulier naar de bevoegde dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). U vindt het adres van de 

bevoegde dienst bovenaan op dit formulier. 
 
 



Hieronder is weergegeven voor welke licentienummers een zittend 
jager voorkomt voor de verpachting ANB/TB/TAX/2022/004 
 

 

 

 

AN/ZO/DI/01 ja 
AN/ZO/DI/02 ja 
AN/ZO/DI/03 ja 
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