VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Van de heer Ivan Sabbe
betreffende het controleren van de vossenpopulatie in Vlaanderen
TOELICHTING
In het besluit van de Vlaamse regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de
voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend en het besluit van de Vlaamse
regering van 30 mei 2008 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de
periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2013 wordt de jacht op de vos beperkt tot de
perioden van 1 oktober tot en met 14 februari en dat van zonsopgang tot zonsondergang.
De populatie vossen is doorheen de jaren toegenomen. De meest recente cijfers van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) tonen dat in 2007 een totaal van 9.405 vossen
werden geschoten in Vlaanderen. Uit tabel 1 en grafiek 1 blijkt dat de afschotstatistieken al
jaren in stijgende lijn gaan wat wijst op een toename van de vossenpopulatie.
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In Vlaanderen werd de voorbije weken en maanden echter weer heel wat pluimvee gedood
door vossen, nadat dit de voorgaande jaren ook reeds het geval was. Er gaat geen week
voorbij of ergens in de pers staat wel een artikel over vossenschade en ook op de
milieudiensten van heel wat Vlaamse gemeenten regent het klachten over schade aangericht
door vossen. In grootsteden als Brussel, Antwerpen en Gent zijn er steeds meer klachten over
stadsvossen die in vuilnisbakken scharrelen.

Vooral in het voorjaar en de zomer richten vossen de meeste schade aan. In de maanden maart
tot juni zitten veel vossen met jongen en moeten ze dus meer voedsel zoeken. Vanaf de maand
juli gaan de uitlopende jonge vossen ook nog eens zelfstandig op jacht waardoor er vanaf dan
nog meer kans is dat pluimvee wordt gedood.
De vos is tevens schadelijk voor weidevogels (wat aangetoond werd in diverse buitenlandse
onderzoeken, o.a. in Nederland) en heeft geen natuurlijke vijanden. De vele vossen vormen
ook een bedreiging voor wildsoorten als hazen, konijnen, maar vooral op de grond broedende
soorten als patrijs, fazant en eend. Het is tevergeefs een veelheid aan diersoorten in stand te
willen houden als de vossen ze toch weer uitmoorden. In die optiek is de vossenjacht dan ook
noodzakelijk om het aantal vossen te controleren.
Daarenboven komen de vossen steeds dichter in de buurt van mensen om voedsel te vinden
waardoor ook een gevaar dreigt voor de volksgezondheid: de vossenlintworm. De eitjes van
die lintworm kleven soms aan groenten of vruchten die door de mens worden opgegeten. Als
die larven mee worden opgegeten zetten ze zich vast in de lever of soms andere organen en
groeien uit tot cysten. De symptomen die ontstaan lijken fel op leverkanker en zijn zeer
moeilijk tot niet behandelbaar, waardoor vele patiënten uiteindelijk overlijden.
Dit alles zorgt er voor dat het maatschappelijk draagvlak voor de vos in Vlaanderen stilaan
overschreden is en maatregelen om de populatie van de vos te reguleren zich opdringen.
Het Agentschap voor Natuur en Bos vraagt voornamelijk preventieve maatregelen te nemen
om het pluimvee te beschermen.
Om de vos buiten te houden en aldus het pluimvee te beschermen moet het kippenhok (’s
nachts) worden afgesloten. Daarvoor is een twee meter hoge omheining nodig met naar buiten
geplooide bovenkant. Die omheining moet daarenboven een halve meter worden ingegraven
en er moeten tegels rondom de omheining worden gelegd of een betonnen vloer worden
gegoten tegen ondergraving door de vos.
Die maatregelen zijn niet evident, vergen vaak een al te grote (financiële) inspanning van de
burger of blijken onvoldoende om vossenschade daadwerkelijk tegen te gaan.
De vos kan in Vlaanderen ook worden bejaagd en in geval van negatieve gevolgen kan de vos
worden bestreden. De jacht en de bestrijding van vossen wordt geregeld via het
jachtopeningstijdenbesluit en het jachtvoorwaardenbesluit.
Op grond van het jachtopeningstijdenbesluit is de jacht op de vos geopend van 1 oktober tot
en met 14 februari. Buiten het jachtseizoen kan de eigenaar of grondgebruiker, die schade
ondervindt veroorzaakt door jachtwild, de bestrijding van dat wild inroepen. Die bestrijding
kan gebeuren met geweer en met kastvallen, maar moet wel afzonderlijk gemeld worden en
kan juridisch gezien enkel uitgevoerd worden op die percelen waar de schade effectief
optreedt. Van vossen valt echter nooit te voorspellen waar ze zullen toeslaan, waardoor een
optreden in grotere gebieden, zoals in het volledige werkingsgebied van een
wildbeheereenheid of op jachtterreinniveau, effectiever zou zijn.
De vos kan tevens het hele jaar door gereguleerd worden door bijzondere veldwachters die
door de eigenaar of jachtrechthouder zijn aangesteld. Deze veldwachter moet echter geslaagd
zijn voor de officiële examens (zowel voor het examen van bijzondere veldwachter als voor

het jachtexamen) en kan slechts werkzaam zijn op het jachtterrein van zijn aansteller. Het
aantal aangestelde bijzondere veldwachters is allesbehalve stijgend en daarbij zorgen de
huidige aanstellingsprocedures voor een bottleneck.
Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gaf in een brief aan de gemeenten al aan
het toenemend aantal klachten over de vossen ernstig te nemen en gerichte maatregelen voor
te bereiden.
De Vlaamse regering wenst daarbij de verschillende populaties van de (mogelijke)
prooisoorten, en dus ook de biodiversiteit, te verbeteren door aan biotoopverbetering te doen.
Echter, Fletcher et al.1 (2010) toonden aan dat biotoopverbetering alleen niet voldoende is om
de kwetsbare/zeldzame populaties te behouden. Dit doordat de predatie door de vos van de
eieren, jongen en adulte dieren, het reproductiesucces van de prooisoorten sterk kan reduceren
of zelfs teniet doen.
Zonder een goede vorm van regulatie van de vossenpopulatie is het aldus onmogelijk om de
kwetsbare/zeldzame soorten in Vlaanderen te kunnen behouden, laat staan de staat van
instandhouding te verbeteren.
Dit voorstel van resolutie wil de minister en de Vlaamse regering dan ook van dienst zijn om
de vossenpopulatie met gerichte maatregelen beter te kunnen beheersen en aldus tegemoet te
komen aan de vele meldingen over pluimvee dat door vossen wordt doodgebeten.
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE
Het Vlaams parlement,
− gelet op:
1° het Jachtvoorwaardenbesluit, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 30 mei 2008
en van kracht op 1 juli 2008;
2° het Jachtopeningsbesluit, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 30 mei 2008 en
van kracht op 1 juli 2008;
3° het toenemend aantal meldingen van vossenschade in Vlaanderen;
4° de massa wetenschappelijk onderzoek (uit het buitenland) dat de negatieve invloed
van vossen op bodembroeders (onze biodiversiteit dus) aantoont;
5° het feit dat de periode van 1 oktober tot en met 14 februari een veel te korte periode is
om de vossen te bejagen met het oog op het controleren van de vossenpopulatie;
6° het feit dat de vos een nachtdier is en dus vrijwel uitsluitend ‘s nachts jaagt;
7° het overschrijden van de maatschappelijke draagkracht;
8° de wetgeving in Wallonië en alle ons omringende landen die jagers toelaat het hele
jaar door op vossen te jagen en het feit dat in Nederland het jachtverbod op vossen
reeds in 2006 werd opgeheven waardoor vossenschade kan worden beperkt;
− overwegende dat:
1° door de huidige regelgeving de vossenpopulatie onvoldoende onder controle geraakt;
− vraagt de Vlaamse regering
1° het punt 2° uit artikel 6 van het Jachtopeningstijdenbesluit aanpassen, zodat het hele
jaar door op vossen mag worden gejaagd, met uitzondering van de periode 15 maart
tot 1 juli waarin vossen zelf met jongen liggen;
2° de mogelijkheid te voorzien om de vos ’s nachts met kunstlicht te kunnen bejagen, dus
ook tussen het officiële uur van zonsondergang tot het officiële uur van zonsopgang;
3° in overleg met de jacht-, natuur- en landbouwsector daadkrachtige maatregelen te
nemen met het oog op een doelmatige regulering van de vossenpopulatie en het
voorkomen van een vossenplaag.
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