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Reglement van het praktisch jachtexamen 
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Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. § 1. Dit reglement wordt bezorgd aan alle kandidaten die zich inschrijven voor 
het praktisch gedeelte van het jachtexamen, hierna genoemd “het praktisch jachtexamen”. 
Het reglement verschaft informatie over de verschillende onderdelen die zij moeten 
afleggen en beschrijft tevens veiligheidsinstructies die tijdens het verloop van het examen 
nauwgezet moeten worden nageleefd. 
 
§2. Dit reglement doet geen afbreuk aan en geldt onverminderd de bepalingen inzake het 
jachtexamen die zijn vastgesteld in artikel 48 tot en met 59 van het 
Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.  
 
§3. Het praktisch jachtexamen wordt uitsluitend in het Nederlands afgenomen. Het gebruik 
van een tolk is niet toegestaan.  
 
§4. De kandidaat die om een specifieke reden wil afwijken van de bepalingen van dit 
reglement moet daartoe minstens 24 uur voor aanvang van het praktisch jachtexamen via 
het secretariaat van de jachtexamencommissie een gemotiveerde aanvraag indienen bij de 
voorzitter van de jachtexamencommissie. De voorzitter van de jachtexamencommissie 
neemt hierover de beslissing. 
 
§5. Door in te schrijven voor het praktisch jachtexamen stemt de kandidaat in met de 
bepalingen van dit reglement. 
 
Art. 2. §1. De kandidaat legt voor aanvang van het examen zijn oproepingsbrief en zijn 
identiteitskaart voor aan de voorzitter van de jachtexamencommissie of zijn gemachtigde.  
 
Bij verlies of diefstal van de identiteitskaart moet, als bewijs van de identiteit, een geldig 
bewijs van aangifte kunnen worden voorgelegd waarop een door de uitgevende overheid 
afgestempelde pasfoto is aangebracht. Zonder dit document mag de kandidaat niet 
deelnemen aan het examen. 
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§2. Tot het examenterrein worden alleen toegelaten: 
1. de geldig ingeschreven kandidaten; 
2. de examinatoren; 
3. de personen die instaan voor de organisatie van het jachtexamen; 
4. de leden van de jachtexamencommissie mits voorafgaande melding via het 

secretariaat van de jachtexamencommissie bij de voorzitter van de 
jachtexamencommissie; 

5. andere personen met een schriftelijke toelating van de voorzitter van de 
jachtexamencommissie. 

 
§3. Een kandidaat die zich niet tijdig aanmeldt, wordt indien mogelijk verwezen naar een 
volgende groep. De kandidaat dient zich zo nodig op een andere examendag opnieuw aan 
te melden.  
 
Een kandidaat die zich aanmeldt nadat het desbetreffende vak van het examen volledig is 
beëindigd, kan dit vak niet meer afleggen. 
 
§4. Een kandidaat die duidelijk geïntoxiceerd is door alcohol, drugs of medicijnen wordt 
onmiddellijk  uitgesloten. 
 
Art. 3. Wie het examenreglement overtreedt of wie zich niet houdt aan de 
veiligheidsvoorschriften die gelden op het examenterrein wordt uitgesloten en moet het 
examenterrein onmiddellijk verlaten.  
 
Art. 4. Vóór de aanvang van het praktisch jachtexamen krijgen alle kandidaten een 
schriftelijke en mondelinge briefing met de nodige richtlijnen.  
 
Art. 5. Er mag tijdens het examen geen gebruik gemaakt worden van boeken, schriften, 
nota’s en enige andere informatiebron of hulpmiddel. Wanneer men dergelijke documenten 
bij zich heeft moet men die vóór aanvang van het examen deponeren op de plaats die door 
de voorzitter van de jachtexamencommissie of zijn gemachtigde wordt aangeduid. 
 
Art. 6. De kandidaat mag geen handtassen, rugzakken of andere draagtassen bij zich 
houden tijdens het examen. Wanneer men die toch bij zich heeft moet men die vóór 
aanvang van het examen deponeren op de plaats die door de voorzitter van de 
jachtexamencommissie of zijn gemachtigde wordt aangeduid.  
 
Art. 7. De kandidaat moet bij het betreden van het examenterrein en ten laatste vóór 
aanvang van het eerste onderdeel alle scherpe munitie afgeven, op straffe van uitsluiting. 
 
Art. 8. Gsm’s, smartphone’s en enige andere middelen die voor communicatie gebruikt 
kunnen worden, moeten tijdens het examen worden uitgeschakeld. Ze moeten worden 
uitgeschakeld bij het betreden van het examenterrein en ze mogen pas opnieuw worden 
ingeschakeld na het verlaten van het examenterrein. 
 
Art. 9. Tijdens het examen en tot na het verlaten van het examenterrein mag op geen 
enkele wijze gecommuniceerd worden met personen buiten het examenterrein. 

 
Art. 10. Er mag geen gebruik gemaakt worden van een rekenmachine of andere digitale 
apparaten.  
 
Art. 11. Vak 1 van het praktisch jachtexamen bestaat uit twee onderdelen: 

a. praktische kennis van vuurwapens, munitie en de veiligheidsrisico’s ervan; 
b. veilig omgaan met vuurwapens en munitie op het terrein. 

 
Het vereiste aantal punten bedraagt 6/10 voor het onderdeel “praktische kennis van 
vuurwapens, munitie en de veiligheidsrisico’s ervan” en 6/10 voor het onderdeel “veilig 
omgaan met vuurwapens en munitie op het terrein”. 
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Wie geen 6/10 haalt voor het onderdeel  “praktische kennis van vuurwapens, munitie en de 
veiligheidsrisico’s ervan” wordt om veiligheidsredenen niet toegelaten voor het onderdeel  
“veilig omgaan met vuurwapens en munitie op het terrein”. 
 
Art. 12. Elk vak van het examen eindigt nadat de kandidaat zijn afgestempelde 
oproepingsbrief heeft teruggekregen. De kandidaat verlaat daarna onmiddellijk het 
examenterrein. 
 

Hoofdstuk II: Algemene richtlijnen inzake de veiligheid bij het afleggen van de 
drie vakken van het praktisch jachtexamen 

 
Art. 13. Hagelgeweren, kogelgeweren, blanke patronen (losse flodders) en scherpe munitie 
worden ter beschikking gesteld voor zowel links- als rechtshandige kandidaten. Het gebruik 
van eigen wapens of munitie is niet toegelaten. 
 
Voor de beoordeling van het praktisch jachtexamen worden bij vak 1 blanke patronen (losse 
flodders) beschouwd als scherpe munitie. 
 
Art. 14. Volgende handelingen worden altijd als zware fouten beschouwd en leiden, op 
eensluidend advies van de examinatoren, tot onmiddellijke uitsluiting:  
 

1. doorzwaaien langsheen of richten naar personen, inclusief de uitgezette menselijke 
silhouetten op het parcours, van het gesloten al dan niet geladen wapen, ook naar 
beneden, zelfs in een foedraal. Daarbij wordt een hoek van 30° ten opzichte van de 
lengterichting van het wapen binnen het bereik van het wapen als onveilig 
beschouwd; 

2. schieten naar personen, inclusief de uitgezette menselijke silhouetten op het 
parcours Daarbij wordt een hoek van 30° ten opzichte van de lengterichting van het 
wapen binnen het bereik van het wapen als onveilig beschouwd; 

3. hindernissen nemen met een open of gesloten wapen voorzien van munitie; 
4. het aanbrengen van de invector chokes zonder het wapen vooraf te openen of 

zonder de patronen te verwijderen; 
5. patronen afvuren in een onveilige richting; 
6. het niet verwijderen van obstructies uit de loop alvorens de intentie te vertonen tot 

jagen; 
7. het niet aanbrengen van de invector chokes of het niet vastzetten van losse invector 

chokes alvorens de intentie te vertonen tot jagen; 
8. een wapen voorzien van munitie in het wapenrek plaatsen; 
9. bij vak 3 vuren vóór het bevel “Open het vuur” werd gegeven of vuren nadat het 

bevel “Staakt het vuren” werd gegeven; 
10. schieten in de richting van woningen of gebouwen op minder dan honderdvijftig 

meter van deze laatste; 
11. het niet opvolgen van de instructies van de examinatoren. 

 
Art. 15.  Volgende handelingen worden altijd als onveilige handelingen beschouwd en 
worden bestraft met een aftrek van twee punten: 
 

1. hindernissen nemen met een gesloten wapen niet voorzien van munitie; 
2. een wapen niet kunnen laden of ontladen met passende munitie (minimum twee 

patronen); 
3. het demonteren van een wapen zonder het wapen vooraf te openen of zonder de 

patronen te verwijderen; 
4. een onvolledige inspectie van het kogelgeweer. Een volledige inspectie houdt in: 

kamer controleren, magazijn controleren en kijken door de loop; 
5. een gesloten wapen naar of van de schietpost dragen; 
6. bij vak 3 een geladen en gesloten kogelgeweer vasthouden waarvan de veiligheid is 

afgezet vooraleer het bevel “Open het vuur” werd gegeven; 
7. bij vak 3 zich verplaatsen met het kogelgeweer op een andere manier dan met open 

grendel en de loop omhoog. 
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Art. 16. Volgende handelingen worden als onveilige handelingen beschouwd en worden 
bestraft met een aftrek van één punt (niet limitatieve lijst): 

1. zich verplaatsen met een open wapen voorzien van munitie; 
2. het niet veilig nemen van een wapen uit het wapenrek; 
3. de lopen van een hagelgeweer niet controleren vóór het laden. 

 
Art. 17. Elke oefening wordt afzonderlijk gequoteerd. Indien de kandidaat een fout maakt 
ontvangt hij voor die respectievelijke oefening geen punten. De fout zelf kan leiden tot 
aftrek van punten. Binnen één oefening wordt enkel de zwaarste fout in rekening genomen. 
 
 

Hoofdstuk III: Richtlijnen voor vak 1 "Veiligheid" 
 
Art. 18.  §1. Bij het onderdeel “veilig omgaan met vuurwapens en munitie op het terrein” 
moet de kandidaat oordelen of hij vanuit het oogpunt van veiligheid kan en mag schieten op 
de hem gepresenteerde kleiduiven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hagelgeweer en 
blanke patronen (losse flodders). 
 
§2. Bij het onderdeel “veilig omgaan met vuurwapens en munitie op het terrein” moet de 
kandidaat voor elke respectievelijke oefening enkel rekening houden met de hem 
toegewezen de examinatoren en de vanop zijn positie zichtbaar opgestelde menselijke 
silhouetten, woningen of gebouwen. 
 
§3. Bij het onderdeel “veilig omgaan met vuurwapens en munitie op het terrein” wordt de 
opdracht onder andere beoordeeld door de examinatoren op het feit of de kandidaat al dan 
niet vuurt. 
 
Wanneer er bij een opdracht mag geschoten worden en de kandidaat schiet niet, schiet met 
ongeladen wapen, schiet met een wapen dat niet herladen is (noodzakelijk na elk schot 
omdat met blanke munitie en wapens met enkele trekker geschoten wordt) of schiet te laat 
(als de kleiduif al op de grond ligt), dan is de opdracht niet beoordeelbaar en levert ze geen 
punten op.  
 
Art. 19. Bij het schatten van afstanden bij het onderdeel “veilig omgaan met vuurwapens 
en munitie op het terrein” mogen de schattingen maximaal 20% afwijken van de werkelijke 
afstand om als correct beoordeeld te worden. De eerste afstand die de kandidaat opgeeft, 
wordt genoteerd. Verbeteringen worden niet aanvaard. 
 
 

Hoofdstuk IV: Richtlijnen voor vak 2 "Schietvaardigheidsproef met het 
hagelgeweer" 

 
Art. 20. Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van een hagelgeweer (superposé, kaliber 12 of 
20, met enkele trekker, al dan niet met verwisselbare invectorchokes) en scherpe patronen. 
Er wordt gebruik gemaakt van staalhagelpatronen (standaardstaal) met een hagellading 
van 24 of 28 gram met korrelgrootte van 2,5 mm. De patronen worden door de 
examinatoren op de schietpost overhandigd. De kandidaat legt dit vak af met hetzelfde 
wapen. Indien het wapen als gevolg van een mechanisch defect weigert, maakt de 
kandidaat de examinatoren attent op het mechanisch defect. In dit geval wordt hem een 
ander wapen verstrekt waarmee hij naar keuze het vak kan afwerken of waarmee hij het 
vak volledig opnieuw aflegt. Bij eventuele discussie tussen de kandidaat en de examinator 
over vermeende defecten aan het wapen beslist de voorzitter van de 
jachtexamencommissie of zijn gemachtigde.  
 
Art. 21. Na de opdracht ”NEEM EEN WAPEN UIT HET WAPENREK EN BEGEEF U NAAR UW 
SCHIETPOST” neemt de kandidaat een hagelwapen naar keuze uit het rek. Hij moet 
onmiddellijk het wapen veilig openen en de lopen en de invectorchokes controleren.  
Daarna begeeft hij zich met het hagelwapen naar de aangeduide schietpost. Op het 
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examenterrein draagt de kandidaat zijn wapen ontladen en gebroken. Pas na opdracht van 
de examinatoren wordt het wapen op de schietpost geladen. 
 
Art. 22.  Bij dit vak moet de kandidaat veilig schieten op de hem gepresenteerde 
kleiduiven. Voor elke kandidaat worden 10 kleiduiven geworpen. 
Elke treffer telt voor twee punten. 
Om als treffer te worden beschouwd moet een kleiduif gebroken zijn. Dit wordt bevestigd 
door de eerste examinator met "TREFFER", door de aangestelde van het Agentschap voor 
Natuur en Bos met "JA" en genoteerd door de tweede examinator. 
 
Art. 23. De examinatoren leggen in onderling overleg het eindresultaat vast. Zo zij van 
mening verschillen over het al dan niet getroffen zijn van de kleiduif wordt een vervangende 
kleiduif geworpen. 
 
Art. 24. Bij elke schietpost wordt een proefkleiduif geworpen. Op deze kleiduif mag niet 
worden geschoten.  
 
Art. 25. Bij het werpen van een kapotte kleiduif wordt een nieuwe kleiduif geworpen, 
ongeacht of erop werd geschoten. De kapotte kleiduif wordt niet meegeteld bij de 
berekening van het resultaat. 
 
Art. 26. Als bij het eerste of tweede schot de patroon ketst ontvangt de kandidaat een 
nieuwe  patroon en een nieuwe vervangende kleiduif tenzij hij met het andere schot de 
kleiduif heeft getroffen. Indien bij beide schoten de patronen ketsen, ontvangt de kandidaat 
twee nieuwe patronen en een nieuwe kleiduif.  
 
Art. 27. Bij verkeerd gebruik van de trekker of de veiligheidspal wordt maximaal één 
vervangende kleiduif geworpen voor dit vak.  
 
 

Hoofdstuk V: Richtlijnen voor vak 3 "Schietvaardigheidsproef met een 
kogelgeweer" 

 
Art. 28. Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van een kogelgeweer (grendelbuksen in twee 
verschillende kalibers van .222 tot en met 7X64, zonder versneller of Stecher) en scherpe 
patronen. De patronen worden door de examinatoren op de schietpost overhandigd.  De 
kandidaat legt dit vak af met hetzelfde wapen. Indien het wapen als gevolg van een 
mechanisch defect weigert, maakt de kandidaat de examinatoren attent op het mechanisch 
defect. In dit geval wordt hem een ander wapen verstrekt waarmee hij naar keuze het vak 
kan afwerken of waarmee hij het vak volledig opnieuw aflegt.  Bij eventuele betwisting 
tussen de kandidaat en de examinatoren over vermeende defecten aan het wapen beslist 
de hoofdwaarnemer, aangeduid door de voorzitter van de jachtexamencommissie of zijn 
gemachtigde.  
 
Art. 29. Bij dit vak moet de kandidaat tien kogelpatronen schieten op een schietkaart op 75 
meter afstand.  
De diameter van het doel bedraagt 10 cm. Het doel bevindt zich in het midden van de 
schietkaart waarvan de afmetingen 30 cm op 30 cm bedragen.  
Elke treffer telt voor twee punten. 
De groepering van ten minste vijf treffers op de schietkaart binnen een cirkel met een 
diameter van 10 cm wordt eveneens als een voldoende resultaat beschouwd. De voorzitter 
van de jachtexamencommissie of zijn gemachtigde beoordeelt deze gevallen met behulp 
van een sjabloon. 
 
De kandidaat schiet staand, geknield of zittend naar keuze, met of zonder steun. 
 
Art. 30. Na de opdracht ”NEEM EEN WAPEN UIT HET WAPENREK EN BEGEEF U NAAR UW 
SCHIETPOST” neemt de kandidaat een kogelwapen naar keuze uit het rek en begeeft hij 
zich met het kogelwapen naar de aangeduide schietpost. Tijdens de verplaatsing naar de 
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schietpost wordt het kogelwapen met geopende grendel en met de loop omhoog gedragen. 
Op de schietpost moet de kandidaat de kamer, het magazijn en de loop controleren voor hij 
het wapen laadt. 
 
Art. 31. Wanneer de hoofdwaarnemer het bevel “LADEN” geeft, laadt de kandidaat zijn 
wapen.  
 
Art. 32. Vanaf het ogenblik dat de hoofdwaarnemer het bevel “OPEN HET VUUR” heeft 
gegeven beschikt de kandidaat over 10 minuten om zijn vak af te werken. 
 
Uiterlijk na 10 minuten geeft de hoofdwaarnemer het bevel "STAAKT HET VUUR". Tot 
zolang blijft de kandidaat op de schietpost. 
 
Een kandidaat die binnen dit tijdsbestek niet alle patronen heeft kunnen afvuren, wordt 
beoordeeld op basis van het aantal geschoten patronen. 
 
Wanneer het overschrijden van deze tijdslimiet het gevolg is van een mechanisch defect of 
van een niet functionerend slaghoedje, wordt hiermee rekening gehouden.  
 
Art. 33. Na het laatste schot blijft de kandidaat met het ontgrendelde wapen op de 
schietpost. Wanneer de hoofdwaarnemer het bevel "ONTLADEN EN INSPECTIE WAPEN" 
heeft gegeven grendelt en ontgrendelt de kandidaat tweemaal en vuurt af in de richting van 
de schietkaart.  
Hij controleert vervolgens het magazijn, de kamer en de loop.  
 
Art. 34. Nadat de hoofdwaarnemer het bevel "TERUG NAAR HET WAPENREK" heeft 
gegeven, begeeft de kandidaat zich met zijn wapen, met geopende grendel en met de loop 
omhoog, terug naar het wapenrek. Nadat de kandidaat het wapen terug in het rek heeft 
geplaatst, begeeft hij zich naar de aangewezen plaats.  
 
Art. 35. Als de patroon ketst wordt de hoofdwaarnemer gewaarschuwd en wordt aan de 
kandidaat een nieuwe patroon overhandigd om de reeks verder af te werken. Er zal 
rekening gehouden worden met de tijd die werd verloren tijdens het incident. 
 
 
 

---------------- 
 
 
 
 
 
 

(Vastgesteld door de Jachtexamencommissie te Brussel op 23 februari 2016) 
 
 


