
jagers@jllc.be
chasseurs@jllc.be
www.jllc.be

Jagersliga v.z.w. / Ligue des Chasseurs a.s.b.l. 
Temselaan 100A - 1853 Grimbergen
KBO-nr. BE0760.532.854 

Persbericht Jagersliga / Ligue des Chasseurs vzw
Grimbergen, 15 april 2021

JAGERSLIGA REAGEERT OP DASSENINCIDENT.

Naar aanleiding van het dassenincident van 8 april 2021 in Wellen waarbij een jager verdacht wordt 
van het doodknuppelen van een das, stelt de Jagersliga zijn ‘Ethische Jachtcode’ voor.

De zaak van de das in het Limburgse Wellen blijft de gemoederen beroeren. Ter herinnering: een natuurfoto-
graaf kon een foto nemen van een man met stok in de hand bij een das. De man wordt verdacht van het dood-
knuppelen van de jonge das.
Sociale media puilen uit van haatberichten en doodsbedreigingen tegenover niet alleen de man in kwestie, 
maar tegen jagers in het algemeen. Als positieve, proactieve en constructieve organisatie, weigert de Jagers-
liga aan een hetze tegen om het even wie deel te nemen. Het debat is enorm geladen maar op dit moment is er 
nog geen duidelijkheid over wat daar exact gebeurd is. Het onderzoek loopt nog. 
De Jagersliga geeft wel aan dat, mocht blijken dat de jager zich effectief schuldig heeft gemaakt aan de hem 
ten laste gelegde feiten, zij daar gepast zullen op reageren. 

Wanneer artikels over misdrijven in de pers verschijnen en de persoon in kwestie heeft een jachtverlof, dan 
worden zijn daden direct gelieerd aan ‘de jagers’. De persoon die het misdrijf pleegt, moet zelfs op dat moment 
geen jachtactiviteit aan het uitoefenen zijn. Een das is geen jachtwild en is in België een beschermde diersoort. 
 
Om aan te tonen dat jagers zich distantiëren van illegale praktijken en van ethisch laakbare feiten, heeft de Ja-
gersliga een ‘Ethische Jachtcode’ opgesteld. De Jagersliga roept dan ook alle correcte jagers op, om die code 
mee te onderschrijven en zo een duidelijk statement te maken. De moderne jager heeft wel degelijk een groot 
hart voor de natuur, respect voor fauna en flora en uiteraard respect voor de wet. 

De ethische code is te vinden op www.jagersliga.be/jachtcode

Over de Jagersliga

De Jagersliga is een nieuwe, positieve en proactieve belangen- en netwerkvereniging voor jagers, drijvers en 
alle mensen die de jacht een warm hart toedragen en het belang ervan inzien. 
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