
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Brussel, dinsdag 10 mei 2022 

Ons kenmerk: BR_20220226_gm_v00_begeleidendschrijven BJ Vos_ 

Betreft: Melding Bijzondere jacht Vos 

Geachte, 

In opdracht van de WBE DRIE KONINGEN hebben wij het genoegen u de bijgevoegde melding van de 
bijzondere jacht op vos op de jachtterreinen die deel uitmaken van het werkingsgebied van de WBE, te 
bezorgen.  

In bijlage vindt U het ingevulde model formulier “Melding bijzondere jacht vos”. Dit is versie ANB-69-150821 
die op 14-07-2016 beschikbaar was op de website www.natuurenbos.be. Deze melding is in het kader van 
natuurbeheer, conform Art. 28. §1 2° van het Jachtvoorwaardenbesluit en Art. 7. 2° van het 
Jachtopeningsbesluit 2013-2018, nl. om de wilde fauna te beschermen. 

Aangezien het Agentschap eist dat het model formulier gebruikt wordt, hebben wij dit naar best vermogen 
ingevuld. Dit model formulier is helaas volledig gefocust op een melding in het kader van Art. 28. § 1 1° van 
het Jachtvoorwaardenbesluit (schade aan eigendommen, zoals “onder zich gehouden dieren”). 

Jachtvoorwaardenbesluit, Art. 29. : 

De melding bevat de volgende informatie: 

1° informatie over de locatie waarvoor bijzondere jacht wordt gemeld; 
2° een motivering van het type en de vermoedelijke omvang van de schade die de jachtrechthouder wil 
voorkomen of beperken, of de natuurwaarden en ecologische processen die hij beoogt te vrijwaren; 
3° informatie over de preventieve of schade beperkende maatregelen die voor de melding genomen zijn 

 

Hieronder vindt U de bij wet vereiste informatie, waarvoor wij in het model formulier niet de nodige ruimte 
vonden: 

1° informatie over de locatie waarvoor bijzondere jacht wordt gemeld 

De locatie is de volledige oppervlakte van alle jachtterreinen zoals ingekleurd in het Collectief 
jachtplan van WBE DRIE KONINGEN vzw. Het Jachtvoorwaardenbesluit stipuleert niet dat 
kadasternummers dienen opgesomd. De nummers van de jachtterreinen zijn eveneens een unieke 
referentie naar een locatie en verwijzen naar het collectief jachtplan van onze WBE, zoals 
goedgekeurd door de Arrondissementscommissaris.  
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2° een motivering van … de natuurwaarden en ecologische processen die hij beoogt te vrijwaren 

* Vermindering predatie op haas 
Beperken mortaliteit bij o.a. jonge dieren  
Verhogen najaarsstand en zodoende ook de voorjaarsstand van het volgende jaar 

Ref: 
i) Verwijdering van vossen, of van predators in het algemeen, heeft in verschillende studies 
geresulteerd tot een toename van hazen (Tapper et al., 1993; Lindström et al., 1994; Panek et al., 
2006). 

ii) Vossen en katten de voornaamste predators van haas zijn, ze zijn goed voor ongeveer 90 % van 
de totale consumptie van haas (Erlinge et al., 1984) 

* Vermindering predatie op de kwetsbare soort Patrijs 
Zodoende een hogere najaarsstand van Patrijs te bekomen, om na de winter het broedseizoen aan 
te vangen met een hogere voorjaarsstand. 
Beperken van de mortaliteit door predatie. 

Ref: 
Predatiecontrole draagt in ieder geval bij tot een verbetering van de staat van instandhouding van 
de patrijs (eg. Potts 1986; Tapper et al. 1996; Aebischer & Ewald 2004; Bro et al. 2000). De 
najaarsstand steeg met 75 % als gevolg van de uitvoer van de predatiecontrole. Na drie jaar was er 
een 3,5 keer hogere najaarsstand te noteren in geval predatiecontrole werd uitgevoerd ten opzichte 
van de situatie zonder predatiecontrole. De voorjaarspopulatie steeg op drie jaar tijd met een factor 
2,6 als gevolg van de predatorcontrole. 

3° informatie over de preventieve of schade beperkende maatregelen die voor de melding genomen 
zijn 

Het MB tot vaststelling van een code van goede praktijk van 12 mei 2014, verschenen in het BS van 
1 juli 2014, legt naar de diersoort Vos enkel preventieve maatregelen op i.h.v. schade aan “gehouden 
dieren” (Art. 9 en 10). Er is dus geen exhaustieve lijst met preventieve maatregelen waarop wij ons 
voor deze melding kunnen baseren. 

De afgelopen jaren zijn er binnen het werkingsgebied van WBE DRIE KONINGEN vzw een aantal 
maatregelen genomen om schade aan de wilde fauna door predatoren, te voorkomen of te 
beperken. 

1) Intens bestrijden van de recht bekken. 

2) Maximaal afschot van de vos tijdens de gewone jacht. 

Verder wensen wij er op te wijzen dat deze melding past in de maatregelen tot het behalen van onze 
doelstellingen zoals beschreven in het erkende faunabeheerplan dan wel uitgebreid wildbeheerplan  van 
WBE DRIE KONINGEN vzw voor de periode 01-01-2018  t.e.m. 31/12/2023. 

Wij hopen dat u begrijpt dat het model formulier van ANB niet helemaal geschikt was om melding te doen 
i.h.v. natuurbeheer / bescherming van de wilde fauna. 

De bijgevoegde informatie en argumentatie zou U voldoende achtergrond moeten verschaffen bij deze 
melding. 

 

Met vriendelijke groeten, 
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VAN PARYS Rony 

Secretaris WBE DRIE KONINGEN 


