
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 291
van BART CARON
datum: 11 maart 2019

aan LIESBETH HOMANS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 
INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Jachtplannen  -  Stand van zaken (2)

In juli 2017 werden de goedgekeurde jachtplannen in Vlaanderen digitaal publiek 
gemaakt via geopunt.be. Sindsdien is het voor iedereen eenvoudig vast te stellen of zijn 
of haar eigendom ingekleurd is als jachtgebied. Elke eigenaar die dat wil, kan bij de 
arrondissementscommissaris vragen om geschrapt te worden uit het goedgekeurde 
jachtplan.

Op 6 september 2017 stelde ik hierover een schriftelijke vraag (nr. 1001) aan de 
toenmalige minister van Natuur. Het antwoord luidde kortweg: “Zoals reeds herhaaldelijk 
aangegeven vallen de arrondissementscommissarissen niet onder mijn bevoegdheid. De 
gevraagde gegevens zijn niet beschikbaar.”

Mijn recente schriftelijke vraag (nr. 216 van 4 februari 2019) richtte ik daarom aan de 
minister van Binnenlands Bestuur, als voogdijminister van de 
arrondissementscommissarissen. Ook nu kwam er geen antwoord op mijn vragen en 
werd er verwezen naar de minister van Natuur.

Vandaar opnieuw deze schriftelijke vraag, gericht aan beide ministers. Dus graag een 
antwoord op volgende deelvragen die ik hierbij herneem.

1. Hoeveel verzoeken tot schrapping werden ontvangen sinds de publicatie van de 
plannen? 

2. Hoeveel van deze verzoeken werden al verwerkt en in hoeveel gevallen leidde dit al 
tot schrapping? Over welke totale oppervlakte gaat het hierbij? Graag een opsplitsing 
per provincie en per jaar.

3. Hoeveel verzoeken werden ingediend in de jaren 2015, 2016 en de eerste helft van 
2017? 

4. Hoeveel hectare werd in die jaren geschrapt? Opnieuw graag opgesplitst per 
provincie. 

5. In hoeveel gevallen leidde een schrapping ertoe dat de oppervlakte van een jachtplan 
onder de grens van 40 hectare zakte? 

6. Wat gebeurt in dat geval met de resterende hectares?



7. Kan de minister een inschatting maken van de werklast voor de provinciale diensten 
die de aanvragen tot schrapping opleveren?

Deze vraag werd gesteld aan de ministers Liesbeth Homans (291), Koen Van den Heuvel 
(297)



LIESBETH HOMANS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 
INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD 
op vraag nr. 291 van 11 maart 2019
van BART CARON

Een gecoördineerd antwoord zal worden verstrekt door mevrouw Koen Van den Heuvel, 
vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.


