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Regulering jachtwild

Gewone jacht Bijzondere jacht

Jacht

• Perceel => geen jachtplan

• Geen openingstijden

DUURZAAM BEHEER &

RECREATIEF MEDEGEBRUIK

Overal in jachtterrein

PREVENTIE SCHADE

INPERKING SCHADE

Lokaal in jachtterrein

Op en rondom schadepercelen

Voorafgaande melding

CGP

INPERKING SCHADE

Lokaal 

Niet rondom schadeperceel

Voorafgaande melding

CGP

• Jachtterrein => jachtplan

• Openingstijden

Bestrijding

Normale consumptie Enkel eigen gebruik

Beheer everzwijnpopulatie



Beheer everzwijnpopulatie

1. GEWONE JACHT
Duurzaam beheer en recreatief medegebruik - normale populatieregulatie

2.   BIJZONDERE JACHT
Preventie en inperking van schade

3.   BESTRIJDING
Inperking van schade

Wildschade 

– Gewone rechtsregels

– Administratieve schadevergoeding:

• soorten waarvoor geen jacht of bestrijding toegelaten is

• soorten uit om natuurbehoudsredenen beheerd gebied
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Duurzaam beheer & recreatief medegebruik, normale populatieregulatie

Wanneer 1 januari - 14 juli & 1 augustus - 31 december

1 uur vóór ZOP - 1 uur na ZON

Waar in jachtterrein > 40ha

Middelen & methoden

vuurwapens

aankorrelplaats met max. 1l lokvoeder

aanzitjacht, bersjacht en drukjacht

1. GEWONE JACHT

Beheer everzwijnpopulatie

Voederen: enkel hooi en likstenen
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2. BIJZONDERE JACHT

Beheer everzwijnpopulatie

Preventie en inperking van schade

Wanneer 1 januari - 31 december

dag en nacht

Waar in jachtterrein > 40ha

Melding preventieve maatregelen in het jachtterrein

Middelen en methoden

vuurwapens

aankorrelplaats met max. 1 l lokvoeder

vangkooien (max 100m2)

aanzitjacht, bersjacht en drukjacht
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Inperking van schade

• Wanneer 1 januari - 31 december (max 3 maanden)

ZOP – ZON

• Waar buiten jachtterrein; enkel op kadastraal schadeperceel

• Melding preventieve maatregelen op schadeperceel

• Middelen en methoden

vuurwapens

aankorrelplaats met max. 1 l lokvoeder

vangkooien (max 100m2)

aanzitjacht, bersjacht, drukjacht en drijfjacht

3. BESTRIJDING

Beheer everzwijnpopulatie



2. SURVEILLANCE
monitoren van de sanitaire toestand          actief & passief

doel = opsporen aanwezigheid  pathogenen & opvolgen evolutie verspreiding 

en prevalentie

3. BESTRIJDING
nemen van maatregelen om infectie te 

reduceren en/of uit te roeien 

crisisplan VP

WDZ-beleid ANB: KVP & AVP

1. PREVENTIE
nemen van maatregelen om het optreden en/of verspreiden van infectie te 

beletten/voorkomen          gerichte mailings, website



2010: afschot 163   =>   44,8% (73)   bemonsterd 

2011: afschot 248   =>   37,5% (93)   bemonsterd

2012: afschot 540   =>   42,0% (227) bemonsterd

2013: afschot 629   =>   41,0% (258) bemonsterd

2014: afschot 605   =>   31,6% (191) bemonsterd

2015: afschot 596   =>   50,5% (301) bemonsterd

2016: afschot 881   =>   48,6% (428) bemonsterd

2017: afschot 1330 =>   48,8% (649) bemonsterd

Actieve monitoring WDZ everzwijn



jaar Aujeszky Brucellose KVP-AVP

2010
1,7% (1/60) 12.2% (5/41) 0% (0/70)

2011 3.4% (3/89)
4.5% (3/67) 0% (0/92)

2012 2.8% (6/214) 2.2% (3/139)
0% (0/225)

2013 1,2% (3/254) 5.1% (9/176)
0% (0/198)

2014 0% (0/182)
2.6% (4/151) 0% (0/169)

2015 0,4% (1/276 ) 10,1% (19/189) 0% (0/255-0/257)

2016 0,5% (2/381) 8% (31/389) 0% (0/365-0/360)

Actieve monitoring WDZ everzwijn

➢ Project WildTUB, periode 2014-2016, ism Universiteit Luik

Vlaanderen Mycobacterium bovis : 0/617 bij everzwijnen

0/141 bij dassen



2017: 649/1330 bemonsterde everzwijnen

➢ 3/596 serologisch licht positief KVP, geen bevestigingstest

herkomst: Arendonk, Maasmechelen , As 

➢ 1/593 serologisch licht positief AVP, geen bevestigingstest

herkomst: As

➢ 0/603 Aujeszky (gE As ELISA) 

➢ 20/591 (3,4%) positief (ELISA As (RB)) Brucellose met 

bevestiging door het nrl CODA, 3/20 Brucella suis biovar 2

herkomst: 19 voerstreek, 1 Dessel

Actieve monitoring WDZ everzwijn

2013-2014: TBE: 2,9% (7/238)

2016-2017: TBE screening sera everzwijn in 2018



Autopsie en analyse KVP/AVP/Bru/Auj/TB

2014-2017: /

=> Nood aan extra aandacht voor het vinden van kadavers

BESTAAND systeem vóór 2018

➢ VOC’s: opvang van zieke dieren => melding abnormaliteit 

➢ Autopsie grofwild via INBO

➢ Vogelgriepnetwerk ism FAVV, ANB, SPW & BIM

➢ Observaties bij staalname everzwijn ism dierenartsen en jagers

➢ Enkele VOC’s: leveren kadavers aan KBIN, Universiteiten, …

➢ Gerichte inzameling ANB: Usutu ism VOC’s

➢ Chytridiomycose ism dierenartsen en wandelaars

➢ Rabies via ANB

Passieve monitoring WDZ everzwijn



soort autopsie staalname screening van 

(niet limitatief)

dode vogels X X Vogelgriep

Usutu

stervende en dode everzwijnen X X Varkenspest Tuberculose 

OIE listed diseases

stervende en dode reeën, 

moefflons, edelherten, damherten

X X Tuberculose

OIE listed diseases

stervende en dode vossen / X Rabies

stervende en dode vleermuizen / X Rabies

kadavers van amfibieën / X Chytridiomycose

Ranavirose

➢ Kadaverinzameling: nieuwe samenwerking met 5 VOCs

➢ Koerier: DGZ

➢ Autopsie: DGZ (onderzoek doodsoorzaak & screening door OIE 

opgelijste ziekten die relevant zijn voor de casus)

=> Zie www.natuurenbos.be/wildedierenziekten

Verdere uitbouw passieve bewaking

http://www.natuurenbos.be/wildedierenziekten


2. SURVEILLANCE
monitoren van de sanitaire toestand          actief & passief

doel = opsporen aanwezigheid  pathogenen & opvolgen evolutie verspreiding 

en prevalentie

3. BESTRIJDING
nemen van maatregelen om infectie te 

reduceren en/of uit te roeien 

crisisplan VP

WDZ-beleid ANB: KVP & AVP

1. PREVENTIE
nemen van maatregelen om het optreden en/of verspreiden van infectie te 

beletten/voorkomen          gerichte mailings, website



• opstart crisiswerkgroep

• communicatie naar jagers

• afbakenen besmet gebied BG

• onderzoek dood aangetroffen & geschoten everzwijnen

• verwerking karkassen door Rendac

✓ operationaliseren bestrijding => creëren van wetgevend kader

Vlaams decreet betreffende de preventie, surveillance en 

bestrijding van ziekten bij IWLD

✓ gewestelijk-federaal crisisdraaiboek varkenspest

Crisisbeleid KVP & AVP

• acties jachtdruk

• bioveiligheidsmaatregelen


