
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

 

besluit van 22 oktober 2020

TOELATING AAN DE FEITELIJKE VERENIGING "JACHTGROEP HAERYNCK - HAERYNCK" OM MET 
MAXIMAAL 50 JAGERS, ONDER BEGELEIDING VAN DE JACHTRECHTHOUDER, TIJDENS HET 
KOMENDE JACHTSEIZOEN TE JAGEN OP HUN TERREINEN

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, betreffende de bevoegdheden van de 
burgemeester die naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, 
politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de
gemeente en voor dringende politieverordeningen eveneens bevoegd is voor de uitvoering van de wetten, de decreten 
en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid 
uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken en in het bijzonder artikel 16, § 4, 1° betreffende de mogelijkheid om met een 
maximum van 50 personen activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds 
in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter te organiseren voor zover deze buiten worden 
georganiseerd;

Gelet op het draaiboek: jachtactiviteit tijdens corona van Hubertus Vlaanderen zoals laatst gewijzigd op 19 oktober 
2020;

Gelet op de stichting en statuten van de feitelijke vereniging "Jachtgroep Haerynck - Haerynck" met zetel te 8670 
Koksijde, Ranonkellaan 21 van 26 juni 2020;

Gelet op de aanvraag van de voornoemde feitelijke vereniging "Jachtgroep Haerynck - Haerynck" van 20 oktober 2020 
om met maximaal 50 jagers, onder begeleiding van de jachtrechthouder, tijdens het komende jachtseizoen te jagen 
op hun terreinen rekening houdende met de richtlijnen in het draaiboek: jachtactiviteit van Hubertus Vlaanderen;

 

Overwegende dat de feitelijke vereniging "Jachtgroep Haerynck - Haerynck" met zetel te 8670 Koksijde, Ranonkellaan 
21 op 20 oktober 2020 een aanvraag heeft gericht aan de burgemeester waarbij zij vragen om met maximaal 50 
jagers, onder begeleiding van de jachtrechthouder, tijdens het komende jachtseizoen te jagen op hun terreinen 
rekening houdende met de richtlijnen in het draaiboek: jachtactiviteit van Hubertus Vlaanderen;

Overwegende dat uit de stichting en statuten van de feitelijke vereniging "Jachtgroep Haerynck - Haerynck" blijkt dat 
zij een feitelijke vereniging zijn en geen private persoon;

Overwegende dat de diensten van de gouverneur bij schrijven van 14 oktober 2020 hebben geïnformeerd:

"Als de jacht in een georganiseerd verband doorgaat, dan kan dit met max. 50 personen.

Indien dit niet het geval is, dan kan dit met maximaal 4.

Uiteraard geldt ook in de jacht steeds de 1,5 meter afstand, het gebruik van eigen materiaal of anders het belang van 
ontsmetting enz."

Overwegende dat het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken in het artikel 16, § 4, 1° uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid om met 
een maximum van 50 personen activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, 
steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter te organiseren voor zover deze buiten 
plaatsvinden;

Overwegende dat het draaiboek: jachtactiviteit tijdens corona zoals laatst gewijzigd op 19 oktober 2020 preciseert dat 
op activiteiten die georganiseerd zijn door een verenging (of club) en dewelke volledig buiten doorgaan tot maximaal 
50 personen mogen aanwezig zijn; dat dit onder meer inhoudt dat jachtactiviteiten, georganiseerd door de WBE of een 
feitelijke vereniging, in tegenstelling tot privaat georganiseerde activiteiten, tot 50 personen zijn toegestaan; dat een 
begeleider hierbij steeds noodzakelijk is; dat de verantwoordelijk voor de opvolging van de maatregelen in dat geval 
bij deze begeleider ligt; dat aldus indien de jachtdag wordt georganiseerd vanuit een (feitelijke) vereniging, er dan 
maximaal 50 personen kunnen aanwezig zijn, indien de volledige jachtdag buiten plaats vindt; dat dit inhoudt dat 
genodigden niet binnen samenkomen bij aanvang, tijdens en bij afsluiten van de jachtdag;

Overwegende dat aan "Jachtgroep Haerynck - Haerynck" onder de gegeven omstandigheden toelating kan gegeven 
worden om met maximaal 50 jagers, onder begeleiding van de jachtrechthouder, tijdens het komende jachtseizoen te 
jagen op hun terreinen rekening houdende met de richtlijnen in het draaiboek: jachtactiviteit van Hubertus Vlaanderen

Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de genomen beslissing en deze steeds kan worden 
herzien;

BESLUIT

Art. 1: Burgemeester Vanden Bussche geeft toelating aan de feitelijke vereniging “Jachtgroep Haerynck - Haerynck” 
met zetel te 8670 Koksijde om met maximaal 50 jagers, onder begeleiding van de jachtrechthouder, tijdens het 
komende jachtseizoen te jagen op hun terreinen rekening houdende met de richtlijnen in het draaiboek: jachtactiviteit 
van Hubertus Vlaanderen zoals laatst gewijzigd op 19 oktober 2020 en mits de maatregelen, ter inperking van het 
COVID19-virus worden gerespecteerd.
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Art. 2: Het besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang en kan te allen tijde en onbeperkt herzien worden in het 
licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico’s.

Koksijde, 22 oktober 2020

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De burgemeester,

Marc Vanden Bussche


