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Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1 Artikel 1     
Op deze aanbesteding zijn, naast de in onderhavig document opgenomen bepalingen, van toepassing: 
 

- Het Jachtdecreet dd 24 juli 1991 en haar uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden gewijzigd en de 
jachtwet van 28 februari 1882 voor zover nog van toepassing 

- Het Decreet dd 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu en haar 
uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden gewijzigd 

- Het Bosdecreet dd 13 juni 1990 en haar uitvoeringsbesluiten zoals tot op heden gewijzigd en de 
boswet dd 19 december 1854 voor zover nog van toepassing 

- Het Besluit van het Hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos dd 14 juli 2009 inzake het 
uitvoeren van een proefproject licentiejacht in de domeinbossen Gewestbos Ravels en de Hoge 
Vijvers Arendonk 

 
 
Hoofdstuk I    Aanbestedingsvoorwaarden 
 
Artikel 2 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 2     
De aanbestDe aanbestDe aanbestDe aanbesteding vindt plaats op maandag 20 november 2017eding vindt plaats op maandag 20 november 2017eding vindt plaats op maandag 20 november 2017eding vindt plaats op maandag 20 november 2017    om 14.00 uur in het Boshuis van Ravels, om 14.00 uur in het Boshuis van Ravels, om 14.00 uur in het Boshuis van Ravels, om 14.00 uur in het Boshuis van Ravels, 
Jachtweg 27. Indien niet voor alle licenties een Jachtweg 27. Indien niet voor alle licenties een Jachtweg 27. Indien niet voor alle licenties een Jachtweg 27. Indien niet voor alle licenties een geldig geldig geldig geldig bod wordt ontvangen zal automatisch worden bod wordt ontvangen zal automatisch worden bod wordt ontvangen zal automatisch worden bod wordt ontvangen zal automatisch worden 
overgegaan tot een twovergegaan tot een twovergegaan tot een twovergegaan tot een tweede aanbesteding op dinsdag 28 november 2017eede aanbesteding op dinsdag 28 november 2017eede aanbesteding op dinsdag 28 november 2017eede aanbesteding op dinsdag 28 november 2017    in het regiokantoor van regio in het regiokantoor van regio in het regiokantoor van regio in het regiokantoor van regio 
Turnhoutse Kempen Parklaan 49/1 te 2300 Turnhout om 14.00 uur onder dezelfde Turnhoutse Kempen Parklaan 49/1 te 2300 Turnhout om 14.00 uur onder dezelfde Turnhoutse Kempen Parklaan 49/1 te 2300 Turnhout om 14.00 uur onder dezelfde Turnhoutse Kempen Parklaan 49/1 te 2300 Turnhout om 14.00 uur onder dezelfde 
aanbestedingsvoorwaarden.aanbestedingsvoorwaarden.aanbestedingsvoorwaarden.aanbestedingsvoorwaarden.    
    
§1 De licenties, verdeeld in aantal zoals hierna vermeld, zullen zonder waarborg van oppervlakte of andere 
worden toegewezen. Een licentie is het recht om gedurende een bepaalde periode en vanop een bepaald 
aantal hoogzitten te jagen op grofwild. De hoogzitten voor eenzelfde licentiehouder vormen een sector.  
Er zijn 8 sectoren in het Gewestbos Ravels en er zijn 4 sectoren in domeinbos Hoge Vijvers. 
De licentie is toegestaan ten persoonlijke titel. Gezamenlijk aanzitten of drukjacht is ook mogelijk in 
domeinbos Overheide, enkel op everzwijnen. 
 
§2 De betrokken domeinen moeten prioritair de functies vervullen die eraan zijn toegekend krachtens het 
bosdecreet van 13 juni 1990 en waarvoor de jachtbeoefening geen belemmering mag zijn. Door zijn 
deelneming aan de aanbesteding verklaart de kandidaat-licentiehouder op de hoogte te zijn van deze 
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toestand en zich ernaar te gedragen. Noch de aanwezigheid van wild, noch het afschot wordt 
gegarandeerd aan de licentiehouders. 
 
§3 Gezien het om een wetenschappelijk experiment gaat, verklaart de licentiehouder zich akkoord met 
het aanleveren van gegevens over zijn jachtactiviteiten, zoals beschreven in bijlage 1 en deze in te leveren 
uiterlijk de laatste dag van de individuele aanzitten. 
 
Artikel 3Artikel 3Artikel 3Artikel 3    
§1De aanbesteding zal plaatsvinden bij schriftelijk bod door middel van bijgevoegd formulier. De licentie is 
geldig voor :  
 

- twee weken in het voorjaar, eventueel gecombineerd met één of meerdere dagen van gezamenlijk 
aanzitten of drukjacht voor die jagers die de instructies opvolgen 

of 
- twee weken in de zomer, waarvan eventueel de laatste twee dagen gezamenlijk aanzitten of 

drukjacht voor jagers die de instructies opvolgen 
 
 Periode voorjaar:  29 januari tot en met 02 februari 2018 en  

19 februari tot en met 23 februari 2018 
Een reserveweek wordt voorzien van 26 februari tot en met 2 maart 2018 voor het geval de jacht niet kan 
plaatsvinden. Eventuele gezamenlijke aanzitten (enkel ’s avonds) voor de licentiehouders van de 
winterperiode: 
Ma 5 maart en di 13 maart 2018. 
 
Periode zomer: 02 mei tot en met 8 mei 2018 en  
                         23 mei tot en met 29 mei 2018 (niet op zaterdag en zondag) 
 
De licenties zullen op de zitting worden toegewezen door de voorzitter aan de hoogste schriftelijke 
biedingen. Bij gelijk hoogste bod  krijgt de jager die voordien reeds licentiehouder was, de voorkeur, 
anders bepaalt het lot welke bieding zal worden aanvaard. 
Biedingen lager dan 150€  worden niet aanvaard.  
De licentiehouder en desgevallend zijn genodigde schieten hun wapen en kijker zelf zorgvuldig in op 
100m. 
 
Indien drukjacht op everzwijn wordt georganiseerd, dienen kandidaat-licentiehouders een oefening 
gedaan te hebben in een schietcinema met bewegende beelden en daarvan het bewijs, maximaal zes 
maanden oud, uiterlijk te bezorgen bij de inschrijving voor de drukjacht.  
 
Jagers die tijdens de aanzitjacht twee keer missen, dienen een schietproef te doen vanop de hoogzit waar 
ze laatst gemist hebben. Hiervoor zal een siebel op 70m geplaatst worden en de jager dient drie maal na 
mekaar binnen de roos te schieten. Hij krijgt hiervoor bij een misser één mogelijkheid tot herkansing. 
Indien hij hier niet in slaagt wordt hij geweerd voor de rest van de licentieperiode. Om te kunnen 
deelnemen aan een volgende periode dient hij voor dezelfde schietproef te slagen. Indien een jager op die 
manier, als hij reeds betaald heeft voor een licentie, een ganse licentieperiode zou geweerd worden, kan 
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hij een vervanger voorstellen die dezelfde schietproef moet slagen alvorens toegelaten te worden en 
goedgekeurd moet worden door de regiobeheerder.. 
 
§2 De licentiehouder engageert zich om per week licentiejacht en tot aan de realisatie van het 
vooropgestelde afschot tenminste aan 6 van de 10 aanzitbeurten op reewild deel te nemen. Bij het niet 
realiseren van dit engagement wordt de licentiehouder onmiddellijk na de betrokken week uitgesloten, 
ook voor volgende aanbestedingen. Reeds uitgevoerde betalingen voor dat jaar worden niet terugbetaald 
en reeds geschoten dieren moeten nog worden betaald.  
 
§3 Indien een licentiehouder na de aanbesteding meldt dat hij niet kan aanwezig zijn om een wettelijke 
reden, kan hij een vervanger voorstellen, goed te keuren door de regiobeheerder. De vervanger neemt dan 
alle rechten en plichten van de licentiehouder over. Bij uitblijven van een dergelijk voorstel kan de 
kandidaat met het hoogste niet weerhouden bod in de plaats treden als vervanger.  
 
 
Artikel 4Artikel 4Artikel 4Artikel 4    
Alle geschillen tijdens de zitting zullen geregeld worden door de regiobeheerder die de zitting voorzit. 
 
 
Artikel 5Artikel 5Artikel 5Artikel 5  
Het Agentschap voor Natuur en Bos is niet verantwoordelijk voor ongevallen die kunnen gebeuren ten 
gevolge van de licentie. De licentiehouders en de genodigden jagen onder eigen verantwoordelijkheid en 
zien af van elke vorm van schadevergoeding door het Agentschap voor Natuur en Bos voor schade die 
zou veroorzaakt worden door de licentie of het gebruik van de jachtinfrastructuur (o.m. hoogzitten). De 
licentiehouder en de genodigde is verantwoordelijk voor schade aan derden veroorzaakt door de 
uitoefening van zijn/haar jachtactiviteit. 
 
 
Artikel 6Artikel 6Artikel 6Artikel 6      
Geen schriftelijk bod zal aangenomen worden als het niet is toegekomen bij de regiobeheerder van het 
ANB voor de aanvang van de openbare zitting. De schriftelijke biedingen worden verstuurd onder dubbele 
omslag met  vermelding “aanbesteding licenties grofwildjacht” op de binnenste omslag naar het volgend 
adres: ANB, Regio Turnhoutse Kempen, Parklaan 49/1 te 2300 Turnhout of worden persoonlijk ter plaatse 
overhandigd voor het begin van de zitting van elk domein. 
 
Artikel 7Artikel 7Artikel 7Artikel 7    
Een kandidaat licentiehouder kan niet meer dan één bod indienen per periode, maar mag wel biedingen 
indienen voor meerdere periodes. Onduidelijke biedingen of twee biedingen per periode worden niet 
aanvaard. 
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Hoofdstuk II   Betalingsvoorwaarden 
 
Artikel 8Artikel 8Artikel 8Artikel 8    
§1 De aanbestedingsprijs van alle toegewezen licenties van dezelfde kandidaat licentiehouder wordt 
betaald op het kantoor van de Ontvanger van  INVERDE  vermeerderd  met 10 % voor allerlei kosten en 
met 21% BTW. Dit bedrag wordt betaald voor 1 januari 2018.  Onderverhuring is niet toegestaan.  
 
§2 Naast de aanbestedingsprijs dient de licentiehouder de geschoten reeën te betalen à rato van 4€ per 
kg leeggewicht (gewicht van volledig dier na het verwijderen van de ingewanden). Geschoten everzwijnen 
worden betaald à rato van 1.5€ per kg leeggewicht voor dieren onder de 50kg en à rato van 1€ per kg 
leeggewicht voor dieren boven de 50kg leeggewicht. Deze bedragen moeten betaald worden aan de 
ontvanger van INVERDE  binnen de 14 dagen na ontvangst van de rekening. De licentiehouder wordt 
eigenaar van het geschoten stuk wild. 
 
§3 (Kandidaat) licentiehouders die te laat betalen verliezen hun rechten en worden uitgesloten voor 
volgende aanbestedingen. Betalingen die reeds werden uitgevoerd voor hetzelfde jaar worden niet 
terugbetaald. 
 
 
Hoofdstuk III  Voorwaarden voor de jachtbeoefening 
    
Artikel 9Artikel 9Artikel 9Artikel 9    
§1§1§1§1 Minimaal één dag  voor de aanvang van de eerste week van de licentie worden verdere instructies 
gegeven en gebeurt de verdeling van de sectoren door lottrekking. Voorafgaand aan de tweede week 
worden de sectoren herverdeeld door het lot.    
§2§2§2§2 De jacht moet volgens de regels van de weidelijkheid worden uitgeoefend. Er wordt alleen tijdens 
weekdagen gejaagd. In de winterperiode kan worden gejaagd tot twee uur na zonsopgang en vanaf twee 
uur voor zonsondergang. In de zomerperiode kan worden gejaagd ’s ochtends tot 9 uur en ’s avonds 
vanaf twee uur voor zonsondergang. In de winterperiode kan desgevallend meerdere uren voor 
zonsopgang gejaagd worden op everzwijnen indien een afschotplan bijzondere jacht wordt bekomen. 
Indien de mogelijkheid bestaat, kan een regeling uitgewerkt worden waarbij licentiehouders de 
mogelijkheid hebben om aan te korrelen tbv (nacht)jacht op everzwijn. 
Alle wetgeving over jacht, wapens en voedselveiligheid moet worden gerespecteerd. Enkel jachtwapens, 
wettelijk geschikt voor het bejagen van everzwijnen, mogen gebruikt worden, ook voor de reejacht, met 
uitzondering van gladloopwapens. 
§3§3§3§3 De licentiehouders kunnen alleen vanop een door het ANB geplaatste hoogzit de jacht uitoefenen. De 
licentiehouder mag zijn sector niet verdelen in loten en mag niet vergezeld zijn door derden. Op de 
gezamenlijke aanzitdagen of drukjacht daarentegen mag de licentiehouder vergezeld zijn door een 
genodigde. Deze gezamenlijke aanzitdag(en) of drukjacht word(en)t georganiseerd om het beoogde 
afschot voor die periode efficiënt te realiseren. Bij de gezamenlijke aanzitdagen wordt het resterend te 
realiseren afschot vrijgegeven en worden de hoogzitten herverdeeld ifv het aantal aanwezige jagers. In 
functie van het nog te verwezenlijken afschot zal het aantal geweren op initiatief van het ANB worden 
aangevuld. Anderzijds kunnen licentiehouders worden uitgenodigd op andere terreinen van het 
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Agentschap. Na de gewone aanzitperiodes en na de vooraf geplande gezamenlijke aanzitbeurten kan het 
ANB bijkomende initiatieven nemen om het grofwildbestand te reguleren. 
 
 
Artikel 10Artikel 10Artikel 10Artikel 10    
Het al dan niet aanzitten wordt vooraf gemeld. 
Elk schot dient onmiddellijk te worden gerapporteerd aan de boswachter. De boswachter beslist of al dan 
niet een gekwalificeerde zweethond wordt ingeschakeld. Instructies over zweetwerk worden gegeven aan 
de licentiehouders voor het begin van de jacht. De licentiehouder neemt zelf deel aan het nazoekwerk. 
Een stuk geschoten wild wordt onmiddellijk getoond aan de boswachter. Het wild wordt voorzien van 
een label door de boswachter, die ook de nodige documenten invult. 
 
    
    
    
Artikel 11Artikel 11Artikel 11Artikel 11    
Het niet naleven van de jachtwetgeving of van één van de bepalingen van deze voorwaarden, heeft de 
onmiddellijke uitsluiting tot gevolg, zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen. Op dat moment 
geschoten dieren dienen nog betaald te worden. 
Bovendien worden deze overtreders uitgesloten voor volgende aanbestedingen. Na onweidelijk of onveilig 
gedrag kunnen jagers, na eensluidend advies van de begeleidingsgroep, eveneens onmiddellijk worden 
uitgesloten. 
 
Turnhout, 
4 oktober 2017 
Bij delegatie, 
De regiobeheerder, 
Ir. Patrick Engels 
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Bijlage 1 : 
 
Afschot ree en of wild zwijn. 
 
In het kader van de het opvolgen  de Licentiejacht verbindt de licentiehouder er zich toe volgende 

acties uit te voeren. 

 

 

1. Verzamelen en doorgeven van informatie over de geleverde jachtinspanningen, observaties 

en resultaten. 

 

Bij elke aanzit maakt de licentiehouder gebruik van een gestandaardiseerd formulier om zowel 

de datum, de weersomstandigheden, de duur van de aanzit, de gebruikte hoogzit (nummer), het 

aantal waargenomen reeën als een eventueel afschot te noteren.  

 

Het hiervoor te gebruiken formulier zal uitgedeeld worden op moment dat de sectoren toegekend 

worden.  

 

 

 

2. Verzamelen en doorgeven van informatie over de geschoten dieren 

 

 Bij elk afschot van een ree of everzwijn zal de licentiehouder zelf de boswachter verwittigen 

en zich begeven naar het afgesproken punt.  

 

In aanwezigheid van de boswachter wordt hier de onderkaak verwijderd  en voorzien van het 

afbreekbare deel van het afschotlabel. Ook de baarmoeder en mogelijke aanwezige embryo’s worden 

bijgehouden door de boswachter. 

 

De licentiehouder ontweidt het dier zelf en geeft volgende informatie door aan de boswachter. De 

boswachter staat in voor het invullen van het meldingsformulier; 

 

• Labelnummer  

• Leeggewicht   

• Geslacht van het ree 

• Al dan niet aanwezigheid van embryo’s in de baarmoeder (voor alle vrouwelijke dieren), 
baarmoeder en embryo’s worden bijgehouden voor reeën 

• Aanwezigheid van parasieten in long of lever  

• Toestand van de vacht 

• Kenmerken van het gewei  

 

De onderkaak, met nog een deel vlees aan, en baarmoeder+ embryo’s  worden gestockeerd in een 

diepvries van het ANB. Indien gewenst kan de rechteronderkaak bijgehouden worden door de jager.  
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MMMModel van inschrijvingodel van inschrijvingodel van inschrijvingodel van inschrijving    Ravels Ravels Ravels Ravels ----    ArendonkArendonkArendonkArendonk    
Openbare aanbestedingOpenbare aanbestedingOpenbare aanbestedingOpenbare aanbesteding    dd 20/11/2017dd 20/11/2017dd 20/11/2017dd 20/11/2017    ----    licenties 2018licenties 2018licenties 2018licenties 2018    

    
 
                                                                                                                     

 
Periode voorjaarPeriode voorjaarPeriode voorjaarPeriode voorjaar:  
 
     
29 januari tot en met 2 februari 2018 en  
 
19 februari tot en met 23 februari 2018 
                                    

     
        Ravels Ravels Ravels Ravels     
 
 
 Bod:…………….  € 
 
 
                    

 
            ArendonkArendonkArendonkArendonk    
 
 
Bod:…………    .€ 
 
 
       

 
 
Periode zomerPeriode zomerPeriode zomerPeriode zomer::::  
02 mei tot en met 08 mei 2018 en 
23 mei tot en met 29 mei 2018  
 
 
 
 
 

 
       Ravels Ravels Ravels Ravels     
 
Bod :……………€ 
 
 
 
 
 
     

 
            ArendonkArendonkArendonkArendonk    
    
Bod:…………..€ 
 
 
 
 
 
      

 
Per periode kan slechts voor één locatie wordPer periode kan slechts voor één locatie wordPer periode kan slechts voor één locatie wordPer periode kan slechts voor één locatie worden geboden.en geboden.en geboden.en geboden.    
 
Ondergetekende verklaart  hiermee de voorwaarden voor de openbare aanbesteding van de licenties in 
Gewestbos Ravels en Domeinbos Hoge Vijvers voor 2018 te kennen en ermee akkoord te gaan. 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
 
Handtekening:  
 
 
Mailadres: 
 
GSMnr: 
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