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Over HVV

Streven naar een duurzaam wildgebruik

Leden ondersteunen en weidelijkheid promoten

Constructief samenwerken met alle actoren in
het buitengebied

Inzetten op een stabiel wettelijk kader 

Jacht beschermen als een sociaal en
vriendschappelijk gebeuren

Hubertus Vereniging Vlaanderen is de grootste
belangenvereniging voor de jacht en jagers in
Vlaanderen, en is een officiële gesprekspartner op
het gebied van jacht voor de Vlaamse Overheid.

HVV-visie

Bedoeling
draaiboek
Meer dan ooit staan ‘jachtsaboteurs’ klaar om de
Vlaamse velden te terroriseren met toeters en bellen
en ratels, in de hoop het aanwezige wild te verstoren
en jagers te boycotten in hun beheeractiviteiten.

In dit draaiboek geeft Hubertus Vereniging
Vlaanderen tips over hoe wel en hoe niet te reageren
bij een verstoring van een jachtpartij. Belangrijkste
tip alvast: blijf altijd kalm. 
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Definitie

Wat is verstoring van de
openbare orde?

De openbare orde is een ruim
begrip. Alles wat te maken heeft met
de door de staat georganiseerde
wettelijke orde wordt hierin
opgenomen. Het uitgangspunt om
de openbare orde te definiëren is
een respect ten aanzien van ieders
rechten in het maatschappelijk
verkeer in de openbare ruimte.
Wanneer dat niet het geval is,
spreekt men van verstoring van de
openbare orde. De openbare orde
kan men op verschillende manieren
verstoren. Enkele voorbeelden
hiervan zijn geluidsoverlast,
aanrichten van schade door
hooligans, openbare
dronkenschap...

Of en op welke basis de
actievoerders mogelijks strafbaar
zijn, hangt af van hun concrete
daden, bijvoorbeeld het betreden
van privaat eigendommen, het
vernielen van zaken...
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Wie?  
Jachtsaboteurs: een mengeling aan profielen

Individuele burgers
Kwade buurtbewoners
Leden van Animal Rights
Buitenlandse actievoerders (Britten, Nederlanders...)
Anarchisten
...
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Activisten op het veld
Hoe gedraag ik mij als jager wanneer ik

geconfronteerd word met verstoringen? 

Neem vooreerst alle veiligheidsmaatregelen in acht en ontlaad uw wapens en
berg de patronen veilig en aan het zicht onttrokken op. Berg de wapens op
indien u zich in de nabijheid van uw voertuig bevindt, zo niet open het wapen
en hou het in plooistand, waarbij te allen tijde vermeden wordt dat de
actievoerders zich voor de loop bevinden. Neem daarbij een goede
lichaamshouding aan en zorg dat uw taalgebruik niet beledigend, bedreigend
of intimiderend overkomt.

Vraag vriendelijk aan de actievoerders om het terrein te verlaten wanneer
die zich op privaat terrein bevinden. (Vraag aan iemand van het
jachtgezelschap om zich op een grotere afstand te begeven en beelden te
nemen van de actievoerders). Ga verder de confrontatie niet aan en treed zelf
niet op ten aanzien van de actievoerders, zodat het conflict niet verder
escaleert. Op die manier vermijdt u dat de actievoerders zelf klacht kunnen
indienen tegen u uit hoofde van een bedreiging met wapens.

Actievoerders moeten op de openbare weg wel de wegcode én het
gemeentelijk politiereglement over het gebruik van de weg én de strafwet
respecteren. Actievoerders kunnen verhinderen dat uw gezelschap zich met de
wagen naar een andere plaats begeeft. In dat geval spreken we van
kwaadwillige belemmering van het verkeer, waarop, naargelang de aard van
de belemmering, zware straffen staan.
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Wat kan ik doen? 

Stap 1.
Contacteer lokale politie
In België moet de organisator van
een betoging op publiek domein
een vergunningsaanvraag indienen
bij de lokale bevoegde overheid.
Een betoging zonder toestemming,
zoals acties van dierenrechten-
activisten of anti-jagers tijdens uw
jachtpartij, wordt beschouwd als
ordeverstoring of als verboden
samenscholing, waartegen de
politie kan optreden en overgaan tot
bestuurlijke aanhouding en het
opstellen van een proces-verbaal. In
de meeste GAS-reglementen van de
Vlaamse politiezones is deze regel
overgenomen en staat alvast dat
betogingen op voorhand aan het
lokaal bestuur moeten worden
gemeld en dat het verboden is om
bijeenkomsten te verstoren.
Hiervoor kan een GAS-proces-
verbaal worden opgesteld. Uiteraard
is ieder GAS-reglement anders en zal
men het reglement van de
betrokken gemeente moeten
nakijken.

Wanneer u voorafgaandelijk kennis
krijgt van een mogelijke verstoring
van uw jachtdag, neem dan alvast
voorafgaandelijk contact op met uw
lokale politie. De politie zal alvast én
de wijkagent én de dienst interventie
inlichten van een mogelijke oproep
tot interventie. Indien de feiten
aanwijzen dat de openbare orde
ernstig verstoord wordt en wanneer
de actievoerders misdrijven hebben
gepleegd of die plannen te plegen
waarbij de openbare veiligheid
ernstig in gevaar komt, kan de politie
overgaan tot een bestuurlijke
arrestatie.

Opgelet, art. 31 van de Wet op het
Politieambt legt op dat slechts kan
worden overgegaan tot bestuurlijke
arrestatie in geval van volstrekte
noodzaak. Met andere woorden: er is
geen enkel ander minder ingrijpend
middel ter beschikking. Daarbij zal
men ook rekening moeten houden
met het recht op vrije meningsuiting
en de vrijheid van vergaderen. Men
zal dus niet zomaar onmiddellijk
manifestanten kunnen arresteren. Zij
zullen dus de openbare rust effectief
moeten verstoren in die mate dat een
bestuurlijke arrestatie zich opdringt.
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Tip

Vraag om een
proces-verbaal op te
stellen, en niet een
interventiefiche

Vraag, indien de politie komt, duidelijk naar een proces-
verbaal en niet naar een algemene interventie-fiche. Het
is evenwel de (hoofd)inspecteur zelf die beslist welk
document hij/zij opmaakt, maar u vraagt dus best
vriendelijk naar de opmaak van een proces-verbaal.
Jachtactiviteiten vinden doorgaans in het weekend
plaats, wanneer er een beperkt aantal interventieteams
van de politie op pad is. De interventie zal daarom zo
snel als mogelijk afgehandeld worden. Om die reden
vraagt u best naar een verhoor in het wijkcommissariaat,
waar u daags nadien nog eens chronologisch de feiten
kan schetsen.
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Welke feiten? 
Geef een zo feitelijk en chronologisch mogelijk

relaas aan de politie

betreden van andermans eigendom
beschadigen van een afsluiting
lastigvallen van dieren (drijfhond)
lastigvallen en hinderen van personen
bedreiging door handelingen
beledigingen door woorden of daden
achtervolgen van personen
beschadigen van voertuigen of installaties (jachtkansel, voedertonnen…)

Welke strafrechtelijke feiten kunnen actievoerders plegen? 
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Wat kan ik doen? 

Stap 2.
Dien klacht in
Naargelang de aard van de feiten,
kan u klacht indienen bij de politie.
Een politieambtenaar zal uw klacht
noteren in een proces-verbaal. Dit
document bezorgt de politie aan het
parket voor verder onderzoek. Vraag
naar het nummer van het proces-
verbaal om de zaak te kunnen
opvolgen en vraag ook welk parket
(van welke gemeente) precies
bevoegd is.

Extra HubertusTV-aflevering
over jachtsaboteurs

Online bekijken? 
Scan QR-code
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Burgerlijke
partijstelling
U kan zich enkel burgerlijke partij stellen wanneer u
effectief schade heeft geleden en wanneer een zaak
aanhangig is voor een rechter (onderzoeksrechter of
rechter ten gronde). Bijvoorbeeld wanneer krassen aan
uw wagen zijn aangebracht of wanneer u fysiek
aangevallen bent. Ook een wildbeheereenheid kan zich
als rechtspersoon burgerlijke partij stellen.

Benadeelde
partij
U kan zich tevens als benadeelde partij laten registreren.
Dat kan u via uw lokale politie. Het parket houdt u dan op
de hoogte indien de zaak geseponeerd wordt met de
reden daarvan, indien er een gerechtelijk onderzoek
wordt ingesteld of wanneer er een zittingsdag voor het
onderzoeks- of vonnisgerecht is vastgelegd.



De bedoeling van jachtprovocateurs?

Wildbeheerders in een kwaad daglicht stellen.

'Ga niet in op 
provocaties, want alles
wordt vastgelegd met
telelenzen en verspreid via
sociale media' 

Tip
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HVV-Directeur 
Geert Van den Bosch

Standpunt lezen? 
Scan QR-code
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Ter plekke

Zoek de confrontatie niet op. 
Maak geen bedreigende of intimiderende gebaren: niet lichamelijk,
en al zeker niet met een (geladen) wapen in de hand. Zorg dat de
actievoerders geen klacht kunnen indienen wegens intimidatie of
bedreiging.
Stel een steward aan, iemand die namens de jachtgroep het woord
voert, zowel met de actievoerders als met de lokale autoriteiten, en
die momenten van directe confrontatie tracht te ontmijnen.
Respecteer de privacy van de actievoerders. Zet geen filmpjes of
afbeeldingen van hun acties online op sociale media zoals Facebook
of Twitter, toch niet herkenbaar. Maak het beeldmateriaal wel over
naar de politie, indien gevraagd.
Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Hou uitgedeelde flyers
bij. Maak filmpjes van de acties en van de gebaren van de
actievoerders. Onthoud letterlijke uitspraken, of neem die op met de
smartphone. Verzamel de contactgegevens van aanwezige neutrale
getuigen. Laat een medisch attest opstellen door een arts bij geweld.
Trek foto's bij sprake van vandalisme zoals graffiti of beschadigingen
van eigendommen en afsluitingen.

De plotse aanwezigheid van jachtsaboteurs kan intimiderend werken.
Toch moet een jager te allen tijde zijn kalmte bewaren. Lees hieronder
nog vijf extra tips. 



Brengt het werk van jachtsaboteurs in kaart

In brand gestoken jachtkansels, zwerfvuil of
zakken afval langs de weg, loslopende
honden die het aanwezige wild laten
opschrikken: vandalisme in het
buitengebied kent vele vormen.

Belangenorganisatie Hubertus Vereniging
Vlaanderen heeft daarom een online
meldpunt opgezet op haar website, waar
jagers schade en vernieling van
jachteigendommen kunnen rapporteren,
verstoring in jachtrevieren kunnen
aangeven, en collega-jagers kunnen
waarschuwen voor stroperij en illegale
vangactiviteiten.

HVV-vandalismekaart
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www.hvv.be/vandalisme
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Tot slot
Nog vragen? Contacteer de jachtsector

info@hvv.be

www.hvv.be

hubertusverenigingvlaanderen

hvv_devlaamsejager

hvv_hubertus

hubertusverenigingvlaanderen

02/242.00.45


