
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 428
van STEVEN COENEGRACHTS
datum: 4 januari 2021

aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Everzwijnenschade  -  Kostprijs en schadevergoeding

Ook het afgelopen jaar bereikten ons weer veel berichten over everzwijnenschade in 
Limburg. Er werden vorig jaar al enkele schriftelijke vragen ingediend over die 
problematiek. Het jaar 2020 was bijvoorbeeld ook het jaar waarin de groepsaankoop van 
wildrasters gebeurde en waarin de jachtintensiteit sterk afnam ten gevolge van de 
coronacrisis. 

Om een beeld te krijgen van de schade die everzwijnen hebben aangericht, heb ik volgende 
vragen voor de minister.

1. Wat is het aantal meldingen van everzwijnenschade voor de jaren 2015 tot en met 
2020? Graag een overzicht per jaar en per provincie.

2. Hoeveel bedroeg de totale geschatte schade door everzwijnen in de jaren 2015 tot en 
met 2020? Graag een overzicht per provincie.

3. a) Hoeveel schadevergoedingen werden er in de jaren 2015 tot en met 2020 
aangevraagd voor everzwijnenschade? Graag een overzicht per jaar en per 
provincie.

b) Welke bedragen werden er in die jaren opgegeven voor de aanvraag van de 
schadevergoeding? Graag een overzicht per jaar en per provincie.

4. a) Hoeveel aan schadevergoeding werd er effectief uitbetaald in de jaren 2015 tot en 
met 2020? Graag een overzicht per jaar en per provincie.

b) Hoeveel van deze aanvragen werden geweigerd en wat waren de voornaamste 
redenen? 

5. Hoeveel subsidies werden er in de jaren 2015 tot en met 2020 in totaal uitgekeerd 
voor preventieve maatregelen? Graag een overzicht per jaar en per provincie.

6. Wat waren de totale kosten voor onderzoek, plaatsbezoeken, informatiecampagnes en 
verkeersborden in het kader van everzwijnen voor de jaren 2015 tot en met 2020? 
Graag een overzicht per jaar, per provincie en met vermelding van de kostenpost.
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1. Het online meldpunt voor wildschade via het e-loket van ANB is een kanaal waar 
schade van everzwijnen in Vlaanderen kan worden gemeld. Deze online tool is 
beschikbaar sinds midden-2018.  

Deze schademeldingen worden geanalyseerd en gerapporteerd door het INBO en 
kunnen online geraadpleegd worden op het tabblad “wildschade” van de website 
grofwildjacht.inbo.be. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal schademeldingen 
toegeschreven aan everzwijn per provincie en per jaar, gerapporteerd via dit 
kanaal.

Jaartal Antwerpen Limburg Oost-
Vlaanderen

Vlaams-
Brabant

West-
Vlaanderen

Vlaanderen

2018 68 279 1 11 0 359

2019 60 1009 0 20 1 1090

2020 38 359 0 8 0 405

2. Bij het melden van schade dient de schadelijder een inschatting mee te geven van 
het bedrag van de schade. Hierbij kan in het E-loket gekozen worden tussen zes 
categorieën:

 ‘het schadebedrag is niet gekend
 0 euro
 tussen 0 en 300 euro
 van 300 tot 1000 euro
 van 1000 tot 3000 euro
 meer dan 3000 euro

Gezien in 72,56% van de gevallen gekozen werd voor de categorie ‘het 
schadebedrag is niet bekend’, beschikt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
niet over de gevraagde informatie.

3. a) In 2020 werden 16 dossiers ingediend. Voor de overige jaren verwijs ik naar het 
antwoord op uw vraag van 11 mei 2020.

b) Er kan op het aangifteformulier door de aanvrager een raming opgegeven worden 
onder de vorm van enkele categorieën. Deze gegevens worden door de 
dossierbehandelaar gebruikt om het procedureverloop te bepalen. Bij bepaalde 
schadesoorten betekent dit of enkele offertes van de schadelijder volstaan, of dat 



er een extern expert dient te worden aangesteld. Deze gegevens worden niet 
afzonderlijk geregistreerd in een databank.

4. a) en b) Wat everzwijn betreft, is het basisprincipe dat het faunafonds niet 
tussenkomt in de vergoeding van schade. De reden is dat het om een jachtwildsoort 
gaat waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor 
schadebeheersing bij de jachtrechthouders ligt. Er rust ook bij de eigenaar enige 
verantwoordelijkheid wat het voorkomen van schade betreft. De voorwaarde van 
schadepreventie is meestal niet vervuld. 

5. Tot op heden werden preventieve maatregelen niet gesubsidieerd daar dit de 
verantwoordelijkheid is van de eigenaar.

Met steun van Leader, een Europees subsidieprogramma voor 
plattelandsontwikkeling, werden er in 2016 een aantal wildrasters geplaatst in 
Postel (Provincie Antwerpen) voor een bedrag van om en bij de 7.000 euro.

6. Doordat het om jachtwild gaat en er in principe geen vergoeding wordt toegekend, 
worden er ook nagenoeg geen plaatsbezoeken georganiseerd. In het kader van het 
volledigheidsonderzoek van schadevergoedingsaanvragen werd tussen 2015 en 
2020 6 maal een terreinbezoek uitgevoerd, waarvan 5 in de provincie Limburg en 
1 in de provincie Antwerpen. Voor een terreinbezoek wordt 2-4 uur uitgetrokken.

In 2015 en 2019 werden er waarschuwingsborden aangekocht voor telkens 1.500 
euro. Met steun van Leader, een Europees subsidieprogramma voor 
plattelandsontwikkeling, werden er in 2016 waarschuwingsborden gekocht voor 
2.000 euro. Daarnaast hebben zij aan informatiecampagnes en infoborden in de 
provincie Antwerpen in 2016 en 2017 telkens 5.000 euro gespendeerd. 

Everzwijn gerelateerd onderzoek op het INBO wordt uitgevoerd binnen de projecten 
naar de ecologie en het beheer van grofwildsoorten in het team Faunabeheer en 
Invasieve Soorten. De meeste van deze onderzoeken zijn niet enkel op everzwijn 
gefocust maar behandelen ecologische, methodologische of beheerstechnische 
vragen voor verschillende grofwildsoorten samen. Deze onderzoeksprojecten 
worden gefinancierd vanuit verschillende bronnen. In de periode 2015 - 2020 liepen 
er drie verschillende doctoraatsonderzoeken gerelateerd aan everzwijn (1 met de 
Universiteit Antwerpen en 2 met Universiteit Hasselt). Het doctoraatsonderzoek van 
Anneleen Rutten (UA) werd recent afgerond (Rutten 2019). Deze doctorandi worden 
gefinancierd via externe middelen, de begeleiding vanuit INBO gebeurt via de 
reguliere INBO-werking. De camera-infrastructuur die onder andere in deze 
doctoraatsprojecten gebruikt wordt, wordt gefinancierd via het FWO als bijdrage 
aan het Belgische Lifewatch - initiatief. De analyse en rapportage van meldingen 
van afschot of schade door everzwijn maakt deel uit van een groot project binnen 
het INBO rond de standaardisatie, analyse en rapportage van jachtstatistieken. Dit 
project, alsook het project naar de maatschappelijke draagkracht voor de 
aanwezigheid, de gevolgen en het beheer van everzwijn (zie o.a. Geeraerts et al. 
2018) vormen deel van de reguliere opdracht van het INBO.
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