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Vlaams Ministerie van Omgeving 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 

 

Besluit van het afdelingshoofd  adviezen, vergunningen, erkenningen 
en subsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos houdende 

afwijking conform artikel 19 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 
 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op:  

- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 

artikel 56, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002 en 7 december 2007; 

- het Soortenbesluit van 15 mei 2009, artikel 19, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering 

van 25 januari 2019; 

- het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van 1 

januari 2020 houdende delegatie en toewijzing van bevoegdheden, artikel 5, §1 en artikel 25, 

§4, 4°. 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

-  Lapauw Dirk, Heirbaan 15, 9800 Deinze-Gottem heeft een aanvraag ingediend voor 

wildbeheereenheid De Mandelvallei op 01/02/2021 waarmee een vergunning gevraagd wordt 

tot het doden, vangen, opzettelijk betekenisvol verstoren, vervoeren, onder zich houden en 

het gebruik of onder zich houden van middelen, installaties of methoden die verboden zijn 

conform bijlage 2 van het Soortenbesluit. 

- Een afwijking kan worden verleend ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen. 

Binnen het verspreidingsgebied van zwarte kraai, kauw en ekster wordt algemeen 

aangenomen dat deze jaarrond schade veroorzaken aan gewassen en dat verjagende 

maatregelen niet volstaan om deze schade binnen de perken te houden. De schade is op 

regionaal niveau eerder beperkt maar kan lokaal wel zeer groot zijn. Populatiebeheer wordt als 

een noodzakelijke aanvullende maatregel beschouwd omdat verjaging enkel leidt tot 

verplaatsing van de schade. 

- Een afwijking kan worden verleend ter bescherming van wilde fauna en flora. Kraaiachtigen 

prederen op eieren en juvenielen van vogels. Deze impact is natuurlijk en niet significant bij 

een gezonde prooipopulatie in een goed ontwikkeld habitat. Er kan echter een significante 

impact ontstaan in geval van een zwakke prooipopulatie in combinatie met een slecht 

ontwikkeld habitat: veel uitvalsmogelijkheden voor kraaiachtigen en te weinig dekking voor 

prooidieren. 

- Er bestaat geen andere bevredigende oplossing dan het verlenen van die afwijking doordat 

de gekende preventieve maatregelen ofwel niet effectief zijn ofwel enkel leiden tot een 

verplaatsing van het probleem. Er bestaan een reeks van preventieve akoestische en 

visuele maatregelen waarmee vogels van het gewas kunnen worden weggehouden. Het 

nadeel van dergelijke maatregelen is dat er snel gewenning ontstaat van zodra de vogels 

door hebben dat er geen werkelijke bedreiging vanuit gaat.  

- Hoewel er middelen zijn die enige tijd werken, vragen deze erom dat ze wisselend en in 

combinatie worden ingezet, zodat gewenning zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Veelal 

werken ze te kort om het gewas in de kwetsbare periode zodanig te beschermen dat de  
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schade voor de grondgebruiker enigszins acceptabel wordt. Deze gewenning treedt minder 

of minder snel op bij afschot of bij de inzet van roofvogels. 

- In het faunabeheerplan van wildbeheereenheid De Mandelvallei dat op 19/01/2021 werd 

goedgekeurd voor een periode 6 jaar werd een luik over de bestrijding van kraaiachtigen 

opgenomen met beschrijving van problematiek en trends. 

- Het verlenen van de afwijking doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort in kwestie op lokaal niveau of op Vlaams niveau. De populatietrends voor zowel 

zwarte kraai, kauw als ekster zijn stabiel of vertonen een stijgende trend.  

 

 

 

HET AFDELINGSHOOFD ADVIEZEN, VERGUNNINGEN, ERKENNINGEN EN SUBSIDIES VAN HET 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS BESLUIT: 

 

 

 

Artikel 1. §1. Aan wildbeheereenheid De Mandelvallei, wordt een vergunning verleend om 

voor specimens van zwarte kraai (Corvus Corone), kauw (Corvus monedula) en ekster (Pica 

pica) af te wijken van de volgende verboden van het soortenbesluit: 

a) Art.10: het opzettelijk doden, vangen en betekenisvol verstoren van specimens van 

beschermde soorten; 

b) Art.12: het onder zich hebben of vervoeren van specimens van beschermde soorten; 

c) Art.16: het gebruik van middelen, methoden of installaties verboden door bijlage 2 van 

het Soortenbesluit. 

 

§2. De vergunning kan worden gebruikt door de jachtrechthouders van de revieren van de 

wildbeheereenheid, op hun eigen jachtrevier. De bestrijding kan ook worden uitgevoerd 

door personen die door de jachtrechthouder worden uitgenodigd, na schriftelijke 

toestemming van de jachtrechthouder; 

 

Die personen moeten altijd in het bezit zijn van een kopie van de vergunning bij het gebruik 

van de afwijking.  

 

Art. 2. De vergunning kan worden gebruikt op de volgende locatie: de percelen die op het 

goedgekeurd jachtplan van de wildbeheereenheid werden ingekleurd als bejaagbare 

oppervlakte. 

 

Het gebruik van de vergunning is altijd afhankelijk van de toestemming van de eigenaar van 

de grond waar het gebruik plaatsvindt.  

 

Art. 3. §1. De vergunning kan worden gebruikt op de volgende wijze: 

a) Afschot met vuurwapens en munitie zoals vermeld in artikel 9 en 10 van het 

jachtvoorwaardenbesluit; 

b) Vangen + doden met behulp van roofvogels die in bezit gehouden worden conform de 

bepalingen van het Soortenbesluit; 

c) Vangst door middel van 75 trechtervallen en/of 180 Larsenkooien; 

d) Gebruik van akoestische hulpmiddelen, voor zover ze gericht zijn op de soort die wordt 

bestreden; 

e) Gebruik van dode lokdieren van dezelfde soort die gevangen wordt; 

f) Gebruik van kunstmatige lokdieren; 

g) Gebruik van levende lokdieren in trechtervallen of Larsenkooien; 

h) Vervoer van levende of dode specimens bepaald in artikel 1 §1 tot en met de tiende 

dag volgend op het aflopen van de bestrijdingsperiode; 

i) Onder zich houden van levende lokdieren met een maximum van 2 specimens per 

opgegeven trechterval of Larsenkooi. 
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§2. De vergunning kan enkel gebruikt worden onder de volgende voorwaarden: 

a) Het gebruik van vuurwapens is enkel toegestaan voor personen in bezit van een geldig 

jachtverlof conform de Vlaamse jachtregelgeving; 

b) Het gebruik van vuurwapens is enkel toegestaan tussen de officiële zonsopgang en de 

officiële zonsondergang; 

c) Het schieten met vuurwapens in nesten is verboden; 

d) Trechtervallen of Larsenkooien mogen enkel vangstklaar opgesteld worden van 16 

februari tot en met 15 oktober; 

e) De wanden van een trechterval bestaan uit draden waartussen een cirkel kan worden 

getrokken met een straal van minimaal 2 cm; 

f) De volumes van de individuele vangsteenheden binnen een Larsenkooi zijn aangepast 

aan de grootte van de doelsoort; 

g) Trechtervallen of Larsenkooien bevatten geen vlees of slachtafval als lokaas; 

h) Voor elke trechterval of Larsenkooi mag de aanvrager maximaal 2 levende lokdieren in 

zijn bezit hebben, gebruiken en vervoeren. De lokdieren moeten voedsel, water en 

beschutting ter beschikking hebben; 

i) Levende lokdieren hoeven niet te voldoen aan de bepalingen van artikel 41, §1 van het 

Soortenbesluit; 

j) Vallen of kooien worden dagelijks gecontroleerd en alle andere gevangen dieren dan de 

soorten vermeld in artikel 1, §1 worden onmiddellijk en ter plaatse in vrijheid gesteld; 

k) Vallen of kooien worden geïdentificeerd met een weersbestendig plaatje waarop de 

naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van het agentschap alsook, in 

voorkomend geval, het jachtverlofnummer van de plaatser van de val en het 

referentienummer uit artikel 8 van dit besluit leesbaar vermeld staan. Daarnaast wordt 

ook de volgende tekst op het plaatje vermeld: ‘Deze val is geplaatst conform de 

uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3’.; 

l) De dieren die het voorwerp zijn van deze afwijking worden op een diervriendelijke 

manier gedood. Gedode specimens die niet voor consumptie worden genuttigd, dienen 

op een milieuhygiënisch verantwoorde manier te worden verwerkt.  

 

Art. 4. De vergunning is geldig van de dag van ondertekening tot en met 30/06/2027. 

 

Art. 5. §1. Omwille van de rapportage aan de Europese Commissie over de toepassing van de 

afwijkingsmogelijkheid voorzien in artikel 9 van de Vogelrichtlijn dient jaarlijks uiterlijk op 1 

april gerapporteerd te worden over de aantallen die werden gedood of gevangen. Deze 

rapportage mag verlopen via de jaarlijkse wildrapportage zoals voorzien in artikel 47 van het 

jachtadministratiebesluit.  

 

§2. Een verlenging van de vergunning, in voorkomend geval, is alleen mogelijk wanneer de in 

de eerste paragraaf vermelde schriftelijke rapportering is gebeurd.  

 

Art. 6. Deze vergunning kan, mits motivering, ten allen tijde worden ingetrokken. 

 

De vergunning moet worden getoond op elk verzoek van de officieren van de gerechtelijke 

politie en van de toezichthouders die belast zijn met het toezicht op de naleving van de 

natuur- en jachtregelgeving. 

 

Deze personen moeten door de begunstigde van de vergunning in staat worden gesteld om de 

uitvoering van de vergunning op het terrein te controleren.  

 

Art. 7. Het niet naleven van de bepalingen van deze machtiging kan aanleiding geven tot een 

bestuurlijke en/of strafrechtelijke sanctionering volgens titel XVI van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

 

Art. 8. De vergunning doet geen afbreuk aan de geldigheid van overkoepelende federale 

regelgeving inzake de veiligheid van de voedselketen en volksgezondheid, in het bijzonder de 

maatregelen die van toepassing zijn ten gevolge van het Covid19-virus (Corona). 

 

 



 

Pagina 4 van 4 
 

Art. 9. Het referentienummer van deze vergunning is ANB/WBE/21/405. 

 

Brussel,  

 

 

Het afdelingshoofd adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies van het Agentschap 

voor Natuur en Bos, 

 

 

 

 

 

 

Jeroen NACHTERGAELE 
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