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Vooraf 
De Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming schaft de controles en 
formaliteiten aan de binnengrenzen van de Benelux af en harmoniseert de wettelijke bepalingen op 
het gebied van de jacht en de vogelbescherming. Volgens deze Overeenkomst omvat het begrip jacht 
elke handeling waarbij een wildsoort wordt gedood of gevangen, ongeacht of deze handeling 
plaatsvindt in het kader : 

- van de gebruikelijke uitoefening van de jacht ; 
- van een bestrijding die specifiek gericht is op het voorkomen van belangrijke schade aan 

gewassen, vee en bossen, dan wel op het veiligstellen van het belang van de bescherming van 
de flora en fauna, de volksgezondheid, de openbare veiligheid of de veiligheid van het 
luchtverkeer. 

De Overeenkomstsluitende Partijen moeten echter de overpopulatie van bepaalde wildsoorten 
tegengaan, omdat die economische en/of gezondheidsgerelateerde schade berokkenen of problemen 
veroorzaken voor de verkeersveiligheid en in de nabijheid van luchthavens. 

Er wordt dan ook voorgesteld om een Protocol aan te nemen om de reikwijdte van deze Overeenkomst 
tot de eigenlijke uitoefening van de jacht te beperken. Zodoende zouden, indien dit nodig zou zijn, 
bepaalde bestrijdingshandelingen in ruimere omstandigheden naar tijd en plaats toe en met ruimere 
middelen dan deze die voor de uitoefening van de jacht zijn vastgesteld, zijn toegestaan. 

Brupartners herinnert eraan dat hij de volgende adviezen met betrekking tot het behandelde thema 
heeft uitgebracht :  

- Op 15 oktober 2015, het advies inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de 
toepasselijke wetgeving inzake het dierenwelzijn (A-2015-063-ESR) ; 

- Op 11 april 2014, het advies inzake het ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel          
(A-2014-040-ESR) ; 

- Op 19 maart 2009, het advies inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende het 
natuurbehoud (A-2009-009-ESR). 

Advies 
Aangezien hij er akte van neemt dat dit Protocol aan de Brusselse wetgevingen inzake natuurbehoud 
en dierenwelzijn zal zijn onderworpen en dat het zonder de instemming van het Brussels Parlement 
niet in werking zal kunnen treden, formuleert Brupartners geen opmerkingen op het voorontwerp van 
ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op 
het gebied van jacht en de vogelbescherming. 

* 
* * 

https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2015/a-2015-063-esr/view
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2014/a-2014-040-esr/view
https://www.brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2009-1/19-maart-2009-1/view
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