De natuur als goede buur
Overal bewijzen dieren hun nut. Vogels houden insectenplagen onder controle,
roofdieren houden het knaagdierenbestand in toom en samen geven ze de biodiversiteit
een flinke duw in de rug. De natuur in Vlaanderen doet het goed de laatste jaren, maar
de heropleving van zoveel natuurschoon heeft ook mindere kanten. Zo komen veel
dieren op zoek naar voedsel erg dicht bij de mens. En soms... hebben ze het op jouw
eigendom gemunt. Onder andere aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en dood pluimvee
maken van schade door wild en beschermde soorten een actueel thema. Gelukkig
bestaan er heel wat maatregelen die schade door dieren kunnen voorkomen. Zo kunnen
we genieten van de natuur als een goede buur, met wie het fijn samenleven is.

Lees hier de folder met alle informatie
RECHT OP EEN SCHADEVERGOEDING?
Schade door jachtwild komt enkel in aanmerking als de jacht op de soort niet
geopend is of als de jachtwildsoort uit gebieden komt, in natuurbeheer bij
de Vlaamse overheid of een erkende terrein-beherende vereniging, waar de
jacht het hele jaar niet geopend is en bestrijding niet is toegestaan.
Voor schadevergoeding aan landbouwgronden, teelten, gewassen of vee moet je
een geregistreerde landbouwer zijn om een geldig dossier in te dienen.
Schade aan goederen komt enkel in aanmerking voor een schadevergoeding
als de schade werd veroorzaakt door jachtwild.
Lijdt u schade, check of u in aanmerking komt voor een vergoeding en
dien dan binnen de 12 dagen een schadedossier in !
Controleer welke maatregelen je verplicht moest treffen om de schade te
voorkomen. Kijk of je één van deze maatregelen nam en of je deze op de juiste
manier uitvoerde op www.natuuralsgoedebuur.be.
Verzamel de bewijsstukken van de schade en van de genomen maatregelen om
de schade te voorkomen. Bereken en bewijs de omvang van de schade. Deze
moet minstens € 300 bedragen om een schadevergoeding te krijgen
Kijk of de soort die je schade berokkende in aan merking komt voor
schadevergoeding op www.natuuralsgoedebuur.be
Schade aan gewassen en teelten







Bevers
Dassen
Duiven (houtduif, Turkse tortel, stadsduif, holenduif)
Edelherten en damherten
Eenden (wilde eend, smient)
Everzwijnen










Ganzen (Canadese gans, grauwe gans, brandgans, kleine rietgans,
kolgans)
Konijnen en hazen
Kraaiachtigen (kraai, roek, kauw, ekster)
Meerkoet en waterhoen
Meeuwen (voornamelijk zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw)
Reeën
Zangvogels (voornamelijk merel, pimpelmees, koolmees en spreeuw)
Zwanen (knobbelzwaan, kleine zwaan)

Schade aan bossen






Bevers
Edelherten en damherten
Everzwijnen
Konijnen en hazen
Reeën

Schade aan gronden




Dassen
Everzwijnen
Ganzen (Canadese gans, grauwe gans, brandgans, kleine rietgans, kolgans)

Schade aan visserij


Aalscholver en blauwe reiger

Schade aan vee of neerhofdieren





Dassen
Steenmarter en co (steenmarter, boommarter, bunzing, wezel, hermelijn)
Vossen
Wolven

Schade aan gebouwen





Duiven (houtduif, Turkse tortel, stadsduif, holenduif)
Kraaiachtigen (kraai, roek, kauw, ekster)
Meeuwen (voornamelijk zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw)
Steenmarter en co (steenmarter, boommarter, bunzing, wezel, hermelijn)

Schade aan auto's


Steenmarter en co (steenmarter, boommarter, bunzing, wezel, hermelijn)
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