
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 318
van ELS ROBEYNS
datum: 29 maart 2019

aan KOEN VAN DEN HEUVEL
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Wildschade  -  Huidige schaderegeling

De laatste tijd is er veel te doen rond de schade die aangericht wordt door wild.  Zowel 
door bejaagbaar wild zoals everzwijnen als beschermde soorten zoals de wolf. Vraag bij 
de schadelijder is wie betaalt de opgelopen schade. Met de antwoorden op de 
onderstaande hoop ik zicht te krijgen op de actuele schaderegeling.

1. Hoeveel claims wegens opgelopen schade werden bij de Vlaamse instanties 
ingediend tijdens de voorbije vijf jaar?  

Graag een opdeling bejaagbaar wild/beschermd wild, opdeling per provincie en 
opdeling indiener landbouw/particulier.

2. Hoeveel van die schadeclaims hebben geleid tot het uitkeren van een vergoeding en 
wat was de grootte er van?  

Graag een opdeling per provincie en opdeling indiener landbouwer/particulier en 
opdeling bejaagbaar wild/beschermd wild.

3. Welke diersoorten waren verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade?  

Graag een opdeling naargelang bejaagbaar wild/beschermd wild.

4. Hoe verloopt de afhandelingsprocedure van schadeclaims?

5. Welke beleidsmatige initiatieven overweegt de minister om schade aangericht door 
wild te voorkomen?

6. Met welke actoren pleegt de Vlaamse overheid overleg in deze aangelegenheid?



KOEN VAN DEN HEUVEL
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 318 van 29 maart 2019
van ELS ROBEYNS

1. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage 1.

2. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage 2.

3. Het gevraagde overzicht vindt u in bijlage 3. 

4. Ik verwijs naar het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en naar de handleiding op de 
website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

5. De centrale pijler in het schadepreventiebeleid is communicatie en sensibilisering over hoe 
schade kan vermeden worden door in te spelen op de biologie van het wild en over welke 
praktische en preventieve maatregelen kunnen genomen worden. Concreet zijn de websites 
www.natuuralsgoedebuur.be, www.steenmarter.be en www.natuurenbos.be/schade en 
hun bijhorende producten (folders en brochures) opgemaakt.
Ter voorkoming van schade door bejaagbaar wild is het wettelijk instrument van bijzondere 
jacht inzetbaar. De voorwaarden voor het uitoefenen van bijzondere jacht zijn opgenomen 
in het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014.

6. Voor de opvolging van schade door wild en beschermde soorten wordt regelmatig input 
vanuit het middenveld gevraagd en ontvangen, in het bijzonder uit de landbouw-, jacht- 
en natuursector.

BIJLAGEN

1. Aantal ingediende claims voor vergoeding van schade
2. Aantal en grootte vergoedingen voor ingediende schadeclaims
3. Diersoorten verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade

http://www.natuuralsgoedebuur.be
http://www.steenmarter.be
http://www.natuurenbos.be/schade

