SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1019
van ELS STERCKX
datum: 7 juli 2022

aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Duurzaam beheer patrijzenpopulatie - Monitoring
In Vlaanderen kan de patrijs overal waargenomen worden, met de hoogste dichtheden in
de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Het gaat momenteel echter niet zo goed met de
patrijs: de populatie van de akkervogel gaat in Vlaanderen sterk achteruit. Ondanks de
dalende aantallen mag men echter nog steeds jagen op patrijzen.
Met het oog op een duurzaam beheer van het patrijzenbestand in Vlaanderen raden we
dan ook aan om in het kader van handhaving een routinematige monitoring op poten te
zetten waarbij een DNA-staal wordt ingezameld van elke geschoten patrijs. Een
gelijkaardige DNA-inzameling bestaat al voor reeën en everzwijnen. Alleen zo kunnen we
op een systematische en representatieve manier de illegale uitzettingen van de patrijs
opsporen en een meer duurzame jacht verzekeren.
1.

Zal de minister in het kader van de handhaving een routinematige monitoring op poten
zetten? Zo ja, wanneer? Zo niet, waarom niet?

2.

Zal de minister nog andere initiatieven nemen om de patrijs te beschermen? Zo ja,
welke? Zo niet, waarom niet?

ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD

op vraag nr. 1019 van 07 juli 2022
van ELS STERCKX

1. Ik heb eerder dit jaar mijn administratie de opdracht gegeven om de praktische en
juridische aspecten van het verzamelen van genetisch materiaal van geschoten
patrijzen uit te werken. Het INBO werkt momenteel aan het opstellen van een protocol
voor het verzamelen en verwerken van stalen. Dit protocol gaat gepaard met een
handleiding voor de interpretatie van de resultaten. Het is belangrijk dat de analyse
van de verzamelde stalen effectief bruikbaar is voor een betere handhaving van illegale
uitzetting van patrijzen en niet enkel bijdraagt aan een beter inzicht in de genetische
structuur van de soort.
Als onderdeel van de monitoring voorzie ik ook een labeling van geschoten dieren. Het
voordeel van de labels is dat het voor de natuurinspecteurs makkelijker is om na te
gaan of een patrijs op een wettelijke manier geschoten is.
In parallel werd een voorstel uitgewerkt om deze monitoring wettelijk te verankeren.
Ik zal dit wetsvoorstel voorleggen aan de Vlaamse regering. Zodra het wetsvoorstel
doorgevoerd is kan het verplicht labelen en verzamelen van genetisch materiaal van
alle geschoten patrijzen opgestart worden.
2. Ik verwijs naar mijn antwoord op schriftelijke vraag 968 van juni jl. voor een overzicht
van de afgelopen en lopende initiatieven met betrekking tot patrijs. Ik kan hieraan
toevoegen dat er inmiddels ook een studie in voorbereiding is waarbij zal nagegaan
worden wat de rol is van predatoren op de populatiedynamiek van kwetsbare
akkervogels, waaronder patrijs.

