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Oppervlakte jachtgebieden  -  Evolutie

De verzameling van alle aaneengesloten percelen waarop een jager het jachtrecht heeft, 
noemt men het jachtterrein. Iedere jager moet jaarlijks een jachtplan van zijn 
jachtgebied indienen. Dat plan geeft dus weer op welke percelen hij over het 
jachtrecht beschikt. Tegen 1 april moeten de jaarlijkse aanvragen voor de erkenning van 
het jachtgebied binnen zijn.

Uiterlijk tegen 1 juli keurt een door de Vlaamse Regering aan te wijzen ambtenaar bij de 
diensten van de gouverneur de jachtplannen goed en stuurt een kopie ervan naar het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Conform artikel 11 van het Jachtdecreet is het jagen op de domeinen van openbare 
besturen alleen geoorloofd ingevolge jachtrecht toegekend volgens de principes van 
mededinging en transparantie.

Door de publicatie van de goedgekeurde jachtplannen via geopunt.be kan men als 
eigenaar eenvoudig vaststellen of zijn of haar eigendom is ingekleurd als jachtgebied. 
Indien gewenst, kan men bij de arrondissementscommissaris een schrapping van zijn of 
haar eigendom vragen uit het goedgekeurde jachtplan. Dit noemt men ook wel 
uitschrijvingen of uitkleuringen uit het jachtgebied. 

In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 351 van 25 augustus 2020 aan minister 
Somers heb ik volgende vragen.

1. Kan de minister de tabellen als antwoord op deelvraag 1 van de schriftelijke vraag 
nr. 351 actualiseren met de meest recente gegevens tot vandaag? Het betreft het 
aantal goedgekeurde jachtplannen en de oppervlakte jachtgebied per provincie. 

2. Kan de minister de tabellen als antwoord op deelvraag 5 van de schriftelijke vraag 
nr. 351 actualiseren met de meest recente gegevens tot vandaag? Het betreft de 
evolutie van de uitschrijvingen per provincie. 

3. Kan de minister een jaarlijkse evolutie geven van de oppervlakte jachtgebied die in 
eigendom is van lokale en provinciale besturen, per provincie van 2017 tot nu? 

4. Over de jachtgebieden in eigendom van de lokale en provinciale besturen: kan de 
minister een jaarlijkse evolutie geven van het aantal uitschrijvingen uit het 
jachtgebied, zowel het aantal dossiers als de oppervlakte per provincie (periode 2017 
tot nu)? 

http://geopunt.be/


5. Hoeveel verzoeken tot schrapping sinds 2017 hebben niet geleid tot een effectieve 
uitkleuring? Over welke totale oppervlakte gaat het? Graag een opdeling per jaar en 
provincie. 

6. In hoeveel gevallen leidde een schrapping ertoe dat de oppervlakte van een 
jachtplan onder de grens van 40 hectare zakte? Wat gebeurt er in zo’n geval met de 
resterende hectares van het jachtplan? 

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Bart Somers (379), Zuhal Demir (994).



BART SOMERS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 
BESTUURSZAKEN, INBURGERING EN GELIJKE KANSEN

GECOÖRDINEERD ANTWOORD 
op vraag nr. 379 van 23 juni 2022
van MIEKE SCHAUVLIEGE

1. Onderstaande cijfers hebben telkens betrekking op één jaar. Ze beslaan het 
jachtseizoen dat telkens start op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende 
jaar. Het jachtseizoen 2022-2023 loopt dus af op 30 juni 2023.

Onderstaande tabel geeft de oppervlakte jachtgebied (in hectare) per provincie per jaar 
weer.

2021-2022 2022-2023

Antwerpen 160.844,26 160.660,62

Vlaams-Brabant 141.697,06 140.811,17

Oost-Vlaanderen 211.096,26 209.534,91

West-Vlaanderen 241.004,07 241.087,65

Limburg 177.243,45 178.304,98

TOTAAL 931.885,09 930.399,33

Onderstaande tabel geeft het aantal goedgekeurde jachtplannen per provincie per jaar 
weer.

2021-2022 2022-2023

Type jacht Onafhankelijke 
jager Wildbeheereenheid Onafhankelijke 

jager Wildbeheereenheid

Antwerpen 48 42 43 42
Vlaams-Brabant 25 33 27 33
Oost-Vlaanderen 76 44 75 44
West-Vlaanderen 50 23 51 23

Limburg 57 38 59 38
TOTAAL 256 180 255 180



2. Onderstaande tabel geeft de evolutie van de uitschrijvingen per provincie per jaar weer. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

#dossiers 513 260 322 235 138 14

#percelen 1694 995 1310 2019 1184 137

Antwerpen

#hectaren 660,77 613,89 1383,90 666,72 492,01 54,81

#dossiers onvolledig 222 437 289 153 2

#percelen onvolledig 1785 2107 1235 1027 21

Vlaams-
Brabant

#hectaren onvolledig 620,41 839,80 660,35 366,56 10,79

#dossiers 151 140 152 312 263 0

#percelen 1381 1376 998 1966 1489 0

Oost-
Vlaanderen

#hectaren 369,01 510,79 324,47 825,64 564,73 0

#dossiers 248 234 217 94 138 16

#percelen 1159 750 757 399 812 68

West-
Vlaanderen

#hectaren geen 
gegevens

geen 
gegevens

geen 
gegevens

geen 
gegevens

geen 
gegevens

geen 
gegevens

#dossiers 217 67 243 11 125 0

#percelen 247 249 478 29 577 0

Limburg

#hectaren geen 
gegevens 109,32 201,5 14,71 73,83 0

De cijfers hebben telkens betrekking op één jaar. Ze beslaan het jachtseizoen dat 
telkens start op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. West-
Vlaanderen heeft deze gegevens bijgehouden per kalenderjaar. De cijfers voor Vlaams-
Brabant 2017-2018 zijn onvolledig omdat de uitschrijvingen pas digitaal werden 
bijgehouden vanaf 2018. 

3-4. Noch het Agentschap voor Natuur en Bos, noch de Dienst van de Gouverneurs 
beschikken over deze gegevens. De cellen Jacht van de Dienst van de Gouverneurs 
hebben niet de bevoegdheid om de nodige kadastrale leggers te gebruiken waarop te 
zien is wie de eigenaars zijn van de betrokken percelen. 

5. Voor de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen werd elke vraag tot uitkleuring doorgevoerd. In een handvol gevallen bleek 
dat het ging om een vergissing of zijn er nieuwe afspraken met de jager gemaakt na 
overleg. In zulke gevallen werden de percelen terug ingekleurd.

6. De arrondissementscommissarissen maken geen onderscheid tussen jachtplannen 
groter of kleiner dan 40 hectare wanneer zij gegevens bijhouden over de schrapping. 
Jagers worden bij uitkleuringen aangeschreven en dragen zelf de verantwoordelijkheid 
te weten of ze al dan niet met een vuurwapen mogen jagen op het gebied waar ze zich 
bevinden. 


