
DE NATUUR ALS GOEDE BUUR
OF RECHT OP EEN 
SCHADEVERGOEDING?
Het gaat goed met de Vlaamse natuur. Tien jaar 
geleden dreigden verschillende diersoorten voorgoed 
uit ons landschap te verdwijnen. Dankzij een gedegen 
beleid en goede samenwerking tussen de natuur-, 
visserij-, landbouw- en jachtsector en de overheid, 
herleven veel soorten weer.

Vanzelfsprekend is dat ronduit fantastisch. Maar 
ook succesverhalen brengen uitdagingen met zich 
mee. Hongerige dieren vallen als een blok voor een 
makkelijke hap. Als die zich op jouw terrein bevindt, 
veroorzaakt dat mogelijks hinder.

Als je zelf de nodige maatregelen nam om schade 
te vermijden, kan je in bepaalde situaties een 
schadevergoeding aanvragen. In deze folder loodsen 
we je graag door dat proces.
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Vaak gestelde vragen:
Hoe blijf ik op de hoogte van de status 
van mijn dossier?

Als je je dossier digitaal indient via het e-loket, 

kan je daar ook de status ervan terugvinden. De 

contactgegevens van je dossierbeheerder staan er 

netjes bij. Voor de opvolging van dossiers die ingediend 

werden via een aangetekend schrijven, kan je terecht 

bij de Provinciale Diensten van het ANB. De contact-

gegevens vind je op de achterzijde van deze folder.

Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend?
Bepaling van het ‘eigen risico’

Je betaalt zelf 5% of minstens €250 van de totale 

geleden schade. Bovendien moet je aantoonbare 

schade minstens €300 bedragen om recht te hebben 

op een schadevergoeding. In het geval van een geldig 

schadedossier krijg je dan het minimumbedrag van €50 

teruggestort. Als je in één jaar twee schadedossiers 

indient, tellen we de beide bedragen op en berekenen 

het eigen risico op het totaalbedrag.

Kan ik de eindbeslissing in mijn schade-
dossier betwisten?

Als je het niet eens bent met de eindbeslissing in je scha-

dedossier, kan je de volgende stappen ondernemen:

1. Een herziening aanvragen 
(binnen de 2 jaar na ontvangst van het eindrapport) 
Als er een vergissing gebeurde bij de berekening, leg 

je de correcte berekening voor aan de ambtenaar 

die de eindbeslissing nam. Je krijgt binnen de 30 

werkdagen een aangetekend schrijven met het besluit 

rond de herziening. Als je recht hebt op een bijkomende 

schadevergoeding, wordt deze binnen de 2 maanden 

overgemaakt op je rekening. Als je verkregen schade-

vergoeding te hoog bleek, moet u het teveel gestorte 

bedrag binnen de 2 maanden terugstorten.

2. Beroep aantekenen 
(binnen de 30 dagen na ontvangst van het eindrapport) 
Je kan het toegekende schadebedrag betwisten door 

beroep in te dienen bij de bevoegde minister. Dit kan 

door een aangetekend schrijven op te sturen naar het 

afdelingshoofd Beleid van de Centrale Diensten van het 

Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 

20 bus 8, 1000 Brussel. Binnen de 60 dagen na ont-

vangst van uw beroep stuurt de minister u haar eind-

beslissing. Wanneer het bedrag van de vergoeding in 

beroep hoger is dan het in eerste aanleg vastgestelde 

bedrag, wordt het verschil binnen de drie maanden op 

het door jou aangegeven rekeningnummer overgeschre-

ven. Is het bedrag lager, dan moet je het verschil binnen 

de 3 maanden na ontvangst van de beslissing op de 

aangegeven rekening overmaken.
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Agentschap Natuur & Bos

Koning Albert II-laan 20 | 1000 Brussel 

Tel. 02 553 81 02 | Fax 02 553 81 05

anb@vlaanderen.be

Hoe wordt het schadebedrag berekend?

De schadeberekeningen verschillen 
naargelang de soort schade. Enkel als 
professionele landbouwer kan je een 
vergoedingsaanvraag indienen voor schade 
aan gronden, gewassen en vee. Na de 
berekening van het schadebedrag wordt het 
eigen risico berekend.
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Nog vragen? Dan kan je terecht bij de Provinciale 

Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos.

ANB – Antwerpen

Tel. 03 224 62 62 - Fax 03 224 60 90

jacht.ant.anb@vlaanderen.be 

ANB – Limburg

Tel. 011 74 24 50 - Fax 011 74 24 99

jacht.lim.anb@vlaanderen.be 

ANB – Oost-Vlaanderen

Tel. 09 276 20 00 - Fax 09 276 20 05

jacht.ovl.anb@vlaanderen.be

ANB – Vlaams-Brabant

Tel. 016 66 63 00- Fax 016 66 63 05

jacht.vbr.anb@vlaanderen.be 

ANB – West-Vlaanderen

Tel. 050 24 77 40 - Fax 050 24 77 45

jacht.wvl.anb@vlaanderen.be

Gronden met landbouw- of tuinbouwbestemming:

Het schadebedrag omvat de herstelkost naar de normale staat van vruchtbaarheid. 

a. De standaardopbrengst van de betrokken teelt in de betrokken landbouwstreek; 
de raming van de hoogte van de schade wordt uitgedrukt als een percentage van de 
waarde die mocht verwacht worden van de betrokken teelt of oogst indien deze schade 
niet was opgetreden, na aftrek van de eventueel niet-gedane kosten. De standaardop-
brengst wordt bepaald kort na de oogst van het betreffende gewas.

b. Voor eenjarige teelten wordt de schade geraamd op het moment van de oogst. Als 
de landbouwer verkiest om de stukken van het perceel waarop de schade plaats vond 
opnieuw in te zaaien, wordt de schade berekend als het verschil tussen de verwachte 
opbrengst van het initiële gewas, verminderd met de opbrengst van het opnieuw 
ingezaaide gewas en vermeerderd met de kosten van het opnieuw zaaien en gebruiks-

klaar maken van de grond.

Het schadebedrag omvat de kostprijs van de dieren, berekend op basis van de 

gemiddelde marktprijs op de dag vóór de schade optrad.

Het schadebedrag omvat: 

a. De herbeplantingskosten en andere herstelkosten naar de originele staat, of

b. het verschil tussen de huidige verkoopswaarde van de bomen en de 

verwachte eindopbrengst.

Het schadebedrag omvat de normale kosten van herstelling, wederopbouw of 

wedersamenstelling van de geteisterde goederen, rekening houdende met de 

wederbruikbare delen of elementen en na aftrek van de waardevermindering ten 

gevolge van normale slijtage.

Het schadebedrag omvat de normale kosten van herstelling, wederopbouw of 

wedersamenstelling van de geteisterde goederen, rekening houdende met de 

wederbruikbare delen of elementen en na aftrek van de waardevermindering ten 

gevolge van normale slijtage.



1  Check of je in 
aanmerking komt voor 
een schadevergoeding 
  Kijk of de soort die je schade berokkende in aan 

  merking komt voor schadevergoeding op 

  www.natuuralsgoedebuur.be.

 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.

 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.

2  Dien je schadedossier 
binnen de 12 werkdagen 
in
 Gebruik bij voorkeur het e-loket op www.natuuren

  bos.be/eloket. Beantwoord alle vragen onder ‘For-

  mulier aanvragen > schade door soorten > aan

  vraag schadevergoeding’.

  Verkies je een papieren formulier, download dan  

  het standaardformulier op www.natuurenbos.be.
  Vul alle vakjes in drukletters of digitaal in.

 Verzamel de verplichte bijlagen:
 Kadastrale gegevens (enkel voor papieren 

  formulier)
 Kopie van de verzamelaanvraag 

(indien van toepassing)
 Kopie van pacht- of huurovereenkomst 

(indien van toepassing)
 Identificatieregister of –fiche landbouw 

(indien van toepassing)
 Foto’s van de schade

 Dien je schadedossier in. 
 Ofwel digitaal via het e-loket op de website van 

het Agentschap voor Natuur en Bos 

  (www.natuurenbos.be). 
 Ofwel op papier via aangetekende brief tegen 

  afgifte ontvangstbewijs aan de 

Provinciale Dienst van het Agentschap voor 

Natuur en Bos (zie adres formulier). 

4  Toon je dossierbeheer-
der en de aangestelde 
experts de geleden schade 
Om je dossier af te werken, wordt een plaatsbezoek 

georganiseerd. 

 Je dossierbeheerder neemt contact op met jou en 

de nodige experts om een geschikt moment af te 

spreken.

 Ter plaatse bekijken jullie samen:
 Of de schade veroorzaakt is door de vermoede 

soorten (opgegeven in het schadedossier).
 Of de verplichte maatregelen ter voorkoming van 

de schade juist werden uitgevoerd.
 Of de omvang van de schade geraamd kan 

worden door de deskundige.

5  Controleer het verslag 
van het plaatsbezoek 
 Binnen de 10 werkdagen ontvang je het verslag 

van het plaatsbezoek. 

 Je krijgt 10 werkdagen de tijd om eventuele 

opmerkingen door te geven. Dit kan:
 door je opmerkingen digitaal in te dienen via het

  e-loket op www.natuurenbos.be.
 door je opmerkingen in vak II op het verslag te 

noteren en het formulier terug te bezorgen aan 

de Provinciale dienst van het ANB. 

6  Ontvang de eind-
beslissing en je eventue-
le schadevergoeding
Het plaatsbezoek geeft uitsluitsel of je recht hebt 

op een schadevergoeding of niet. Binnen de 30 

werkdagen krijg je het eindverslag toegestuurd (40 

dagen in geval van een tweede plaatsbezoek).

Er zijn 4 mogelijkheden:

1  Je dossier wordt geweigerd en je ontvangt 

geen schadevergoeding. De redenen voor de 

weigering staan vermeld in het eindrapport.

2  Je dossier wordt goedgekeurd. De omvang van 

de schade is tijdens het plaatsbezoek bepaald. 

De toegekende vergoeding staat binnen de 2 

maanden op het aangegeven rekeningnummer.

3  Je dossier wordt goedgekeurd. De omvang van 

de schade was niet ter plaatse te ramen en 

vereist een tweede plaatsbezoek vlak voor de 

oogst. Je krijgt het verzoek die datum een week 

op voorhand te signaleren. Het proces gaat 

verder vanaf stap 4.

4  De omvang van de schade is niet ter plaatse 

te ramen en een expert moet advies geven. In 

dat geval krijg je het eindrapport pas 6 maanden 

na het plaatsbezoek toegestuurd. De toe-

gekende vergoeding staat 2 maanden daarna 

op het aangegeven rekeningnummer.

3  Ontvang binnen de 12 
werkdagen antwoord
Binnen de 12 werkdagen ontvang je een 

ontvangstbevestiging met één van de volgende 

mogelijke antwoorden: 

 U komt niet in aanmerking voor een vergoeding 

(+ de reden daarvoor).

 Uw dossier is niet volledig. U krijgt 10 kalender-

dagen om de ontbrekende stukken te bezorgen.

 Uw dossierbeheerder zal spoedig contact opnemen

  voor de planning van een plaatsbezoek. 

12 werkdagen

Je lijdt schade
Check of je in aanmerking 
komt voor een schadevergoeding

Start de klok

1 2

Dien je schadedossier in

12 werkdagen

Ontvang
antwoord

3
A. Lever ontbrekende stukken aan

B. Plan een plaatsbezoek

C. Je komt niet in aanmerking 

10 werkdagen

5
A. Je geeft opmerkingen door

B. Je gaat akkoord

Afspraak

4
Toon je geleden schade aan je 

dossierbeheerder en de 
aangestelde experts

Ontvang
& controleer
het verslag

2 maanden

6
Ontvang het 
eindrapport

60 Dagen

40 dagen indien
2e plaatsbezoek

Er is nood aan een tweede plaatsbezoek

Er wordt een expert aangesteld

Je krijgt geen schadevergoeding

Je ontvangt een schadevergoeding

< 10 dagen < 10 werkdagen
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