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Aan mevrouw Zuhal Demir  
Vlaams minister van Justitie en 
Handhaving, Omgeving, Energie en 
Toerisme  
Martelaarsplein 7  
1000 BRUSSEL 

 
 
Betreft: bejaging en bestrijding van schadeveroorzakers 
 
Mevrouw de minister,  
 
U besliste dat er ten gevolge van de Covid-19 uitbraak in ons land en de uitgevaardigde 
maatregelen door de federale overheid niet langer kan gejaagd worden in Vlaanderen. Wij 
begrijpen ten volle deze beslissing, die in lijn ligt met de goede praktijk om de Covid-19 
uitbraak te counteren, maar willen u toch vragen om rekening te houden met de gevolgen van 
deze beslissing en deze bij te sturen omwille van vaststellingen op het terrein. 
 
Door het jachtverbod is er geen mogelijkheid om over te gaan tot het in toom houden van 
populaties van wildsoorten die schade veroorzaken aan gewassen en teelten op de velden van 
de Vlaamse land- en tuinbouwers. 
We kregen reeds meldingen van schade veroorzaakt door wilde zwijnen, kauwen en 
kraaiachtigen, ganzen en recent ook van schade door houtduiven. Dat laatste zal nog erger 
worden met de op gang komende aanplant van groenten. De ervaringen uit het verleden 
leerden ons meermaals dat houtduiven zich niet laten afschrikken door verjagingstechnieken 
allerhande zonder afschot en grote schade veroorzaken aan jonge plantjes. 
Om verdere schade aan onze gewassen te vermijden is het noodzakelijk dat de plaatselijke 
jagers zonder uitstel kunnen starten met bejaging van voor de land- en tuinbouw schadelijke 
soorten, hierboven niet-limitatief opgesomd. 
Kan u eerstdaags zorgen voor een afzwakking van het algemeen jachtverbod en voorzien in 
de mogelijkheid om jacht toe te staan in het teken van gewasverzorging en –bescherming? 
Uiteraard zullen de jachtactiviteiten, die overigens meestal individueel uitgevoerd worden 
door de jagers, onder de strikte hygiënische voorschriften moeten uitgevoerd worden. 
 
Uitkijkend naar uw positief antwoord,  
 
Hoogachtend, 

 
 
Hendrik Vandamme 
Voorzitter 
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