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Naleving uitzetverbod voor fazanten
ten behoeve van de jacht
i.

Inleiding

In december 1998 attendeerde de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren de
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) op het feit dat in Nederland op grote
schaal - zonder vergunning - fazanten in de natuur worden uitgezet ten behoeve van de jacht. Op
basis van haar controle-ervaring van de afgelopen jaren, kon de Algemene Inspectiedienst (AID) het
vermoeden van de Dierenbescherming bevestigen. De AID beschikte op dat moment echter over
onvoldoende informatie om een uitspraak te kunnen doen over de omvang van deze illegale
activiteiten. Deze signalen vormden voor de Staatssecretaris van LNV de aanleiding om -in haar
reactie aan de Dierenbescherming- de toezegging te doen dat de AID in het jachtseizoen 1999-2000
bijzondere aandacht zou schenken aan het toezicht op de naleving van het uitzetverbod voor
fazanten. In dit rapport zijn de resultaten van deze extra controle-inspanningen neergelegd.

2.

Achtergrond uitzetverbod

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft - op grond van artikel 58, tweede lid, van
de Jachtwet - bij Regeling van 8 augustus 1977 het uitzetten van dieren in het gehele land verboden.
Dit verbod geldt niet, voor zover het uitzetten geschiedt op grond van een door de Minister van LNV
verleende vergunning. Voor het uitzetten van fazanten worden vanaf 1993 géén vergunningen meer
verleend. Het uitzetverbod geldt niet voor fazanten die afkomstig zijn uit eieren die ter plaatse zijn
geraapt op grond van het gestelde in artikel 10, tweede lid onder c, van de Jachtwet, en vervolgens
zijn uitgebroed met het oogmerk het broedsel te bestemder tijd terug te zetten in het veld ter
instandhouding van dat wild (Arrest Hoge Raad 20 mei 1997, NJ nr.630).

3.

Handhaafbaarheid uitzetverbod

De handhaving van het uitzetverbod van dieren kent in de praktijk haar beperkingen.
Het handelen in strijd met het uitzetverbod van artikel 58 van de Jachtwet is aangewezen als een
overtreding. De bevoegdheid tot het aanhouden van verdachten, buiten de situatie van heterdaad,
is voor dit feit niet mogelijk. Hierdoor is de opsporingsambtenaar beperkt in zijn mogelijkheden tot
het onderzoek naar de daders en de opdrachtgevers van het verboden uitzetten van dieren.
Voorts vindt het illegaal uitzetten van fazanten veelal in de nachtelijke uren plaats en wel door
personen die ter plaatse in het buitengebied heel goed bekend zijn. Dit beperkt de mogelijkheden
tot het op heterdaad vaststellen van overtredingen van het uitzetverbod. Daarenboven vergen deze
onderzoeken een grote capaciteit aan inzet van opsporingsambtenaren, terwijl de pakkans in de
praktijk gering blijkt.
De effectiviteit van de handhaving van het uitzetverbod wordt tevens beperkt door de mogelijkheid
fazanten uit te zetten in de natuur onder de vrijstelling van artikel 10, tweede lid onder c van de
Jachtwet. Op grond van deze vrijstelling kunnen jachthouders ter instandhouding van het
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desbetreffende wild, fazanteneieren uit de natuur rapen en deze laten uitbroeden met het doel de
jonge fazanten later uit te zetten in het veld. Jachthouders beroepen zich in de praktijk op deze
vrijstelling, terwijl de opsporingsambtenaren gerede twijfels hebben over de herkomst van de
fazanten. De bewijsvoering dat het gefokte fazanten betreft, die illegaal zijn uitgezet, is in deze
gevallen vaak niet eenvoudig.
Het is in Nederland niet mogelijk een beeld te krijgen van de omvang van het bedrijfsmatig fokken
van fazanten en de uiteindelijke bestemming van deze gefokte fazanten. Voor het bedrijfsmatig
houden en fokken van fazanten zijn, behoudens de bepalingen van de Wet Milieubeheer, geen
nadere regels gesteld. Houders van fazanteriën zijn derhalve niet gebonden aan bijvoorbeeld een
registratieplicht of het bijhouden van een afzetregistratie. Het ontbreken van een afzetregistratie
van gefokte fazanten beperkt een effectieve handhaving van het uitzetverbod.
Ook onder het regime van de Flora- en faunawet blijft de beperking gelden dat de bevoegdheid tot
het aanhouden van verdachten buiten de situatie van heterdaad voor overtreding van het
uitzetverbod niet mogelijk is. De vrijstelling van artikel 10, tweede lid onder c van de Jachtwet is in
de Flora- en faunawet niet overgenomen.
Voorts is in deze nieuwe wet het bijvoeren van wild verboden.
Behalve de strafbedreiging zoals deze is vastgelegd in de Jachtwet, hangt de potentiële overtreders
van het uitzetverbod een intrekking van de jachtakte boven het hoofd. De Staatssecretaris van LNV
heeft middels een herziening van 29 april 2000 de Richtlijn intrekking jachtacten aangescherpt. Deze
herziening is als bijlage l bij dit rapport gevoegd. Tevens heeft het Bestuur van de Koninklijke
Nederlandse Jagers Vereniging (KNVJ) aangekondigd haar leden die zich schuldig maken aan
overtreding van het uitzetverbod, voor te dragen tot royement uit de vereniging.
4.

Controle-ervaringen AID 1997/1998

Met name de afgelopen jaren (1997-1998) werd de AID regelmatig geconfronteerd met feiten die
erop wezen dat fazanten vermoedelijk in de natuur waren uitgezet ten behoeve van de jacht. De
indruk bestond dat de druk op het illegaal uitzetten van fazanten ten behoeve van de jacht was
toegenomen, mogelijk als reactie op de beperking van de bejaagbare wildsoorten door de overheid
en als gevolg van de ernstige achteruitgang van de stand van wilde konijnen door ziekten. Het
uitzetten van gefokte fazanten bood de gelegenheid toch een groter jachttableau te schieten.
Regelmatig trof de AID bij controles in het veld fazantenrennen aan op landgoederen, in
jachtgebieden of in maïspercelen. Ook werden regelmatig voederplaatsen voor fazanten in het veld
aangetroffen.
De AID stelde vast dat tijdens het jachtseizoen het aantal fazanten in het veld toenam. Het waren
veelal tamme, slecht vliegende en in groepen voorkomende fazanten, wat deed vermoeden dat het
uitgezette, gefokte, dieren betrof.
De toename tijdens het jachtseizoen en de grote aantallen dieren gaven gerede aanleiding te
veronderstellen dat het uitzetten van fazanten niet had plaatsgevonden ter instandhouding van het
desbetreffende wild - in de lijn van het eerder genoemde arrest van de Hoge Raad - maar eerder om
het tableau voor de jacht te vergroten.
Een sluitende bewijsvoering van overtreding van het uitzetverbod, op grond waarvan tegen een
verdachte kon worden opgetreden, was in de meeste gevallen niet te leveren. Uitsluitend in
situaties waarbij het uitzetten van fazanten op heterdaad was vastgesteld, is een strafrechtelijke
vervolging op grond van overtreding van het uitzetverbod succesvol gebleken. In enkele
strafrechtelijke onderzoeken, waarbij sprake was van het opzettelijk vergiftigen van roofvogels - en
waarbij zwaardere dwangmiddelen konden worden ingezet - is het illegaal uitzetten van fazanten
ten behoeve van de jacht ook buiten heterdaad vastgesteld.
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Een opmerkelijk voorbeeld hiervan betrof een onderzoek in 1997 in een jachtgebied in de provinde
Limburg. Bij een onderzoek naar het opzettelijke vergiftigen van roofvogels stelde de AID vast dat in
dit jachtgebied door de plaatselijke jachtopzichter op ruime schaal gefokte fazanten werden
uitgezet. Opmerkelijk was dat de betrokken Wildbeheereenheid (WBE) bij het ministerie van LNV
onder de noemer van schadebestrijding een vergunning had aangevraagd - en gekregen - om het
buiten het jachtseizoen te mogen jagen op fazanten, teneinde schade aan landbouwgewassen te
beperken. De bevindingen van de AID waren voor de vergunningverlener aanleiding de vergunning
in te trekken.
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5.

Handhaving naleving uitzetverbod fazanten Jachtseizoen 1999-2000

5.1

Handhavingsaanpak

Bij de extra aandacht voor het toezicht op de naleving van het uitzetverbod voor fazanten is
gekozen voor een gerichte aanpak. Op de eerste plaats is de doelgroep vooraf geïnformeerd over
de extra controleaandacht door de AID, De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNVJ) heeft
in haar verenigingstijdschrift 'De Nederlandse Jager' ruim aandacht besteed aan dit onderwerp.
Voorts is gestart met een inventarisatie van terreinen waarover in voorafgaande jaren signalen
waren verkregen over het vermoedelijk op ruime schaal illegaal uitzetten van fazanten ten behoeve
van de jacht. Kleinschalige activiteiten door individuele jagers zijn uit oogpunt van prioriteitstelling
niet bij deze controle-aanpak betrokken. Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van gegevens van
de AID en Regionale Politiekorpsen.
Het voornemen om bij de inventarisatie ook gebruik te maken van de bevindingen van de
Dierenbescherming, kon niet worden gerealiseerd. De gegevens van de Dierenbescherming en de
Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) over de exacte locaties van de fazanterieën, zoals
vermeld in de brief van de Dierenbescherming van 20 juli 1999 aan de Staatssecretaris van LNV, zijn
helaas niet ter beschikking gesteld.
Vanaf medio oktober 1999 zijn de geïnventariseerde locaties door de AID bezocht, waarbij is gelet
op de aanwezigheid van fazantenrennen en op aanwijzingen van het illegaal uitzetten van fazanten
in de natuur. Het mogelijk illegaal uitzetten van fazanten buiten het jachtseizoen is niet bij deze
controleaanpak betrokken. Bewust is gekozen voor het tijdstip van medio oktober, teneinde niet te
vervallen in de discussie omtrent het doel van het uitzetten van fazanten. Verondersteld mag
worden dat het uitzetten van fazanten in het jachtseizoen - 15 oktober tot 31 januari - niet
geschiedt ter instandhouding van het wild, maar ter vergroting van het tableau voor de jacht.
In voorkomende gevallen zijn gegevens op (lucht)foto vastgelegd.
Op basis van de hierbij verkregen gegevens is een selectie gemaakt van locaties die uit oogpunt van
handhaving van het uitzetverbod het meest in aanmerking kwamen voor een gerichte controleactie. Vervolgens zijn op deze geselecteerde locaties gerichte controle-acties uitgevoerd op
tijdstippen kort voorafgaand aan de jacht.
5.2

Beschikbare handhavingscapaciteit

Voor het toezicht op de naleving van de inheemse natuurbeschermingswetgeving - Vogelwet 1936,
Natuurbeschermingswet, Boswet en Jachtwet - waren in 1999 bij de Algemene Inspectiedienst
landelijk 6 opsporingsambtenaren beschikbaar. De beoogde uitbreiding van deze formatie is -in
afwachting van de afronding van de herstructurering van de natuurbeschermingstaken bij de AIDnog niet geëffectueerd. Naar verwachting zal deze herstructurering in de tweede helft van 2000 zijn
afgerond.
Behalve de genoemde 6 opsporingsambtenaren heeft de AID bij het toezicht op de naleving van de
natuurbeschermingswetgeving ook de beschikking over een groep van circa 45 vrijwilligers, die in
hun vrije tijd als onbezoldigd controleur Flora en Fauna controletaken verrichten. Deze
onbezoldigde controleurs zijn op grond van hun aanstelling als buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA) echter niet bevoegd voor de handhaving van de Jachtwet. Derhalve
konden deze vrijwilligers niet worden ingezet bij controle-acties op het illegaal uitzetten van
fazanten. Wel hebben deze controleurs in het kader van hun oog- en oorfunctie bijgedragen aan de
inventarisatie van locaties waar vermoedelijk fazanten ten behoeve van de jacht werden uitgezet.

Naleving uitzetverbod voor fazanten ten behoeve van de jacht
Jachtseizoen 1999-2000
Algemene Inspectiedienst

Pagina - 6 -

Het voornemen is om bij het in werking treden van de Flora- en faunawet in integrale aanwijzing te
voorzien. De bepalingen van de Jachtwet maken dan deel uit van de Flora- en Faunawet.
In het zuiden van het land heeft de AID twee opsporingsambtenaren uit een ander vakgebied
vrijgemaakt voor controle op het illegaal uitzetten van fazanten. Hierdoor was het mogelijk om
tijdens het jachtseizoen in twee koppels gerichte controle-acties met succes uit te voeren. In de
overige regio's is met de bestaande capaciteit gewerkt.
Bij de extra aandacht voor het toezicht op de naleving van het uitzetverbod heeft de AID slechts in
beperkte mate gebruik kunnen maken van de samenwerking met andere handhavingspartners. Het
tijdsbestek bleek te kort om gerichte samenwerkingsprojecten met bijvoorbeeld de regiopolitie voor
te bereiden en vervolgens uit te werken.
5.3

Controlebevindingen en - resultaten

De resultaten van deze gerichte handhavingsinspanningen, in de periode van medio oktober 1999
tot medio januari 2000, bevestigen het vermoeden dat in Nederland op ruime schaal gefokte
fazanten ten behoeve van de jacht in de natuur worden uitgezet.
De AID heeft de navolgende bijzonderheden vastgesteld:
• Op 35 jachtlocaties heeft de AID sterke aanwijzingen verkregen dat gefokte fazanten ten
behoeve van de jacht werden uitgezet.
• In vijf jachtgebieden is het uitzetten van gefokte fazanten ten behoeve van de jacht op
heterdaad vastgesteld. Hiertegen is verbaliserend opgetreden.
• Nagenoeg de helft van deze 35 locaties had betrekking op landgoederen (15) Het betrof
jachtlocaties verspreid over het hele land, met concentraties in de provincies Noord-Brabant,
Utrecht, Gelderland en Overijssel.
• De aanwijzingen hadden onder meer betrekking op het aantreffen van gefokte fazanten in
rennen op landgoederen of jachtgebieden, waarbij het beheer van deze rennen veelal in handen
was van de bij de jacht betrokken personen (jachtveldhouders, jagers, jachtopzichters).
• Tevens zijn aanwijzingen verkregen over het vermoedelijk in de natuur uitzetten van gefokte
eenden ten behoeve van de jacht.
• In een ruim aantal gevallen werden in deze jachtgebieden tamme fazanten in de vrije natuur
aangetroffen, welke vermoedelijk ten behoeve van de jacht waren uitgezet. In één geval werden
gefokte eenden in een jachtgebied aangetroffen.
• Bij gerichte controle-acties zijn in het zuiden van het land twee professionele fazantenfokkerijen
ontdekt, die gefokte fazanten afleverden voor de jacht. Het betreft fazanteriën met een
capaciteit van enkele tienduizenden fazanten.
In bijlage 2 bij dit rapport is een overzicht opgenomen van deze 35 locaties, per locatie zijn de
bijzonderheden in het kort vermeld.
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5.4

Bijzonderheden vijf heterdaad-situaties

a)
Door de AID werden in augustus 1999 verdeeld over het landgoed zeven fazantenrennen
aangetroffen, waarin jonge fazanten opgekweekt werden. Per ren waren enkele honderden
fazanten aanwezig. In de rennen waren tevens kippen aanwezig voor het bemoederen van de
jonge fazanten. Vermoedelijk zouden deze kippen in het jachtseizoen worden ingezet om de niet
geschoten jonge fazanten terug in de ren te lokken: een in Engeland en Schotland veel toegepaste
methodiek bij de fazantenjacht.
Bij een gerichte controleactie is de toezichthouder van het landgoed in december 1999 op
heterdaad betrapt bij het uitzetten van fazanten ten behoeve van de jacht. Hiertegen is
verbaliserend opgetreden. In de jachthut op het landgoed trof de AID landbouwgif, klemmen en
klepvallen aan, die vermoedelijk werden gebruikt bij de vervolging van roofvogels. Hiervoor is een
afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek opgestart.
b)

Het vermoeden bestond dat op dit landgoed in het jachtseizoen wekelijks gefokte fazanten ten
behoeve van de jacht werden uitgezet. Dit was aanleiding het landgoed te betrekken bij een
gerichte controleactie. Eind december 1999 werden twee jachtaktehouders door de AID op het
landgoed op heterdaad betrapt bij het uitzetten van fazanten. Het uitzetten gebeurde enkele uren
voor aanvang van de wekelijkse jachtpartij. Een van deze jachtaktehouders was eigenaar van een
professionele fazantenfokkerij. De AID had eerder vastgesteld dat op deze fazantenfokkerij enkele
tienduizenden fazanten aanwezig waren. De andere jachtaktehouder was de jachtopzichter van het
landgoed. Hij was in de hoedanigheid van jachtopzichter tevens benoemd tot buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA) Tegen de betrokken personen is proces-verbaal opgemaakt. De AID
heeft de betrokken instanties geadviseerd de jachtakte van beide personen en de BOA-aanstelling
van de jachtopzichter in te trekken.
c)
Ook ten aanzien van dit jachtgebied bestond het vermoeden dat illegaal fazanten in de natuur
werden uitgezet. Bij een gerichte controleactie, begin december 1999, werd de toezichthouder van
dit jachtgebied door de AID op heterdaad betrapt bij het uitzetten van fazanten. Ook hier vond het
uitzetten van de fazanten enkele uren voor aanvang van de wekelijkse drijfjacht plaats. Uit
aantekeningen van deze toezichthouder bleek dat in het jachtgebied in totaal 240 fazanten waren
uitgezet. Het uitzetten van fazanten gebeurde in opdracht van de jachtmeester van de
desbetreffende Wildbeheerseenheid (WBE). De bevindingen zijn vastgelegd in een proces-verbaal
ten behoeve van het Openbaar Ministerie. De AID heeft de betrokken korpschef van politie
geadviseerd de jachtakte van de toezichthouder in te trekken. Opmerkelijk was dat deze
toezichthouder een opleiding volgde voor het verkrijgen van de aanstelling als Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA).
d)

Door een plaatselijke politieambtenaar is een jager in het jachtseizoen op heterdaad betrapt bij het
uitzetten van fazanten. Hiertegen is verbaliserend opgetreden.
e)
Op zaterdag 20 november 1999 stelde een medewerker van de Landelijke Inspectie
Dierenbescherming (LID) vast dat op dit landgoed fazanten werden uitgezet ten behoeve van de
jacht. De fazanten werden uitgezet vanuit fazantenrennen aanwezig op het landgoed. Door de LID
zijn van dit uitzetten van fazanten video-opnamen gemaakt. Deze video-opnamen zijn op een later
tijdstip door de LID openbaar gemaakt via een uitzending op een landelijk televisiekanaal. De

Naleving uitzetverbod voor fazanten ten behoeve van de jacht
Jachtseizoen 1999-2000
Algemene Inspectiedienst

Pagina - 8 -

Algemene Inspectiedienst was van deze activiteiten van de LID vooraf niet in kennis gesteld. De LID
heeft op aangeven van de AID formeel aangifte gedaan van het geconstateerde vermoedelijke
strafbare feit. Hierna heeft de AID in overleg met het Openbaar Ministerie een nader strafrechtelijk
onderzoek ingesteld. Tegen de eigenaren en de betrokken jachtopzichter van het landgoed is
proces-verbaal opgemaakt.
5.5

Algemene bijzonderheden

Bij de controles heeft de AID de ervaring opgedaan dat in de jagerswereld - ondanks de opstelling
van het Landelijk Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) - in zijn
algemeenheid het draagvlak voor het uitzetverbod voor fazanten gering is. Vaak wordt hierbij
verwezen naar andere landen binnen Europa, waar het uitzetten van fazanten ten behoeve van de
jacht wel is toegestaan. Met name in die jachtgebieden waar binnen het jachtseizoen wekelijkse
jachtpartijen plaatsvinden - veelal met genodigden en gastjagers - lijkt het uitzetten van fazanten
'ingeburgerd'.
De AID heeft vanuit de groep van jachtopzichters ook nauwelijks signalen ontvangen over het
illegaal uitzetten van fazanten. Slechts in een enkel geval heeft een jachtopzichter de AID in kennis
gesteld van vermoedelijke illegale praktijken op dit vlak binnen zijn toezichtgebied. De AID zijn
geen gegevens bekend over het mogelijk strafrechtelijk optreden van jachtopzichters tegen het
illegaal uitzetten van fazanten ten behoeve van de jacht.
6.

Populatie fazanten in Nederland

De AID heeft haar vermoeden, dat in Nederland op ruime schaal fazanten ten behoeve van de jacht
worden uitgezet, trachten te onderbouwen met aanvullende gegevens van het SovonVogelonderzoek Nederland. De concrete vraagstelling was, of uit de landelijke tellingen van de
vogelstand in Nederland een verschil valt waar te nemen in de aantallen getelde fazanten in de
periode van voorjaar en zomer enerzijds en het najaar anderzijds. Sovon gaf aan dat voor de
beantwoording van deze vraagstelling een analyse-onderzoek van gegevensbestanden noodzakelijk
is. Hieraan zijn kosten verbonden.
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7.

Conclusies

Resumerend zijn op basis van de controlebevindingen van de Algemene Inspectiedienst de
navolgende overwegingen te maken c.q. conclusies te trekken:
1. De controlebevindingen van de AID zijn het resultaat van een -relatief- beperkte
handhavingsinspanning in de periode van 15 oktober 1999 tot en met 31 maart 2000. De
uitgevoerde inventarisatie heeft aanwijzingen opgeleverd dat op 35 landgoederen c.q.
jachtgebieden gefokte fazanten ten behoeve van de jacht werden uitgezet. In vijf gevallen is
proces-verbaal opgemaakt; op de overige plaatsen zijn in het veld waarnemingen gedaan die het
vermoeden doen rijzen dat gefokte fazanten voor de jacht worden uitgezet. In 17 gevallen zijn
een of meer fazantenrennen of -kooien aangetroffen.
2. Het draagvlak binnen de jachtwereld voor het uitzetverbod van fazanten ten behoeve van de
jacht is betrekkelijk gering. Dit, ondanks de duidelijke opstelling van het bestuur van de KNJV in
deze kwestie als verwoord in het Verenigingsblad 'De Jager'.
3. Het toezicht op de naleving van het uitzetverbod voor fazanten vanuit de jachtwereld zelf schiet
tekort. De voor het toezicht in het veld op de naleving van de Jachtwet als buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA) aangestelde jachtopzichters blijken nauwelijks op te treden tegen
het illegaal uitzetten van fazanten. De directe binding met de jacht en de afhankelijkheid van de
jachtveldbeheerder - als werkgever - werkt belemmerend voor het optreden. In enkele gevallen
is vastgesteld dat jachtopzichters betrokken waren bij het illegaal uitzetten van fazanten.
4. Optreden tegen overtreding van het huidige uitzetverbod vergt een constatering van de illegale
activiteit op heterdaad. Gelet op de doelgroep in relatie tot de tijden en plaatsen van het
uitzetten, is de pakkans - en daarmee ook het effect van de handhaving - gering. Ook onder het
regime van de Flora- en faunawet blijft het optreden tegen het geldende uitzetverbod voor
dieren afhankelijk van constatering van het feit op heterdaad. De conclusie valt te trekken dat
het instrument van handhaving, gelet op de beperkte effectiviteit en efficiëntie, niet het enige
middel moet zijn om het illegaal uitzetten van fazanten terug dringen.
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Hieronder treft u een gewijzigde
Richtlijn inzake de intrekking van
jachtakten aan. De wijziging betreft
een aanscherping voor de intrekking
van jachtakten ten aanzien van perso-nen
die dieren, behorende tot wild-soorten,
hebben uitgezet en van per-sonen die
hebben gejaagd op
dergelijke dieren en waarvan een
redelijk vermoeden bestaat dat die
waren uitgezet. Deze wijziging strekt
met name ter uitvoering van ant-woorden
op vragen van de Tweede
Kamer inzake de drijfjacht
(Handelingen II1999/2000, p. 12291230). Tevens wordt van de gelegen-heid
gebruikgemaakt om de richtlijn
aan te passen aan de regelgeving
betreffende de wapens en munitie, die
sinds 1997 geldt. Dit houdt geen
inhoudelijke wijziging in.
De richtlijn van 26 september 1996,
nr. J. 963208 (Stcrt. 190) komt te vervallen. De onderstaanderichtlijntreedt
hiervoor in de plaats.
Richtlijn
Algemeen
Er kan onduidelijkheid bestaan over
de vraag of er in bepaalde gevallen
wel of niet tot intrekking van jacht-akten
moet worden overgegaan. Deze
onduidelijkheid kan tot gevolg heb-ben
dat in vergelijkbare situaties in
het ene geval wel en in het andere
geval niet tot intrekking wordt overgegaan.
Ik acht dit ongewenst. Om die reden wordt
in de onderhavige brief een richtlijn
gegeven die een eenduidige behandeling
van de bovengenoemde gevallen beoogt.
Artikel 14 van de Jachtwet (hierna:
de wet) bevat zowel imperatieve als

facultatieve gronden voor het intrek-ken
van verleende jachtakten. De
gronden vermeld in artikel 14, eerste
lid, aanhef en onderdelen a en b, van
de wet spreken voor zich. Terzake
van de gronden in artikel 14, eerste
lid, aanhef en onderdeel c, merk ik
het volgende op.
Artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van de
Jachtwet
In verband met de nauwe relatie tus-sen de
Jachtwet en de wapenwetge-ving kan bij
desbetreffende beoorde-ling aansluiting
worden gezocht bij
onderdeel B/4.3 van de Circulaire
wapens en munitie 1997 (CWM). Als
uitgangspunt geldt daarbij dat van
iemand die er blijk van heeft gegeven
die rechtsregels naast zich neer te leg-gen,
waarvan de overtreding
beschouwd kan worden als een tame-lijk
ernstige aantasting van de rechts-orde, niet
kan worden verwacht dat
hij - indien hij in het bezit van een
wapen wordt gesteld - zich strikt aan
de wapenwettelijke voorschriften zal
houden. De vrees voor misbruik kan
derhalve in nog sterkere mate worden
gegrond op de constatering dat door de
aan-vrager van het verlof (jachtakte) in het
verleden wapenwettelijke voor-schriften
zijn overtreden. Bij onder-zoek naar de
vraag of er vrees voor misbruik bestaat,
kan blijken van ver-oordelingen en andere
omtrent de
aanvrager bekende en relevante fei-ten.
Onderdeel B/4.3 CWM verwijst
voor wat betreft veroordelingen naar
de bepalingen in artikel 8 van de
Regeling wapens en munitie, die hier-bij
als leidraad kan dienen.
Uit artikel 8 van de Regeling wapens
en munitie volgt dat vrees voor mis-bruik
in beginsel kan worden aange-nomen
indien er sprake is van een
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veroordeling wegens overtreding van
één van de artikelen genoemd in dit
artikel binnen een periode van acht
jaar voorafgaande aan de aanvraag.
Uit onderdeel B/4.3 CWM volgt dat
de vrees voor misbruik niet alleen
kan worden gegrond op veroordelin-gen
en transacties op grond van de
artikelen genoemd in artikel 8 van de
Regeling wapens en munitie, maar
ook op grond van andere omtrent
betrokkene bekende en relevante fei-ten.
Zo kan vrees voor misbruik ook
worden aangenomen op basis van fei-ten
of redelijke vermoedens vervat in
een door ambtenaren van politie op
ambtseed opgemaakt proces-verbaal.
Centraal bij de hier bedoelde beoordeling staat het vertrouwen dat in de
jachtaktehouder moet kunnen worden
gesteld dat - indien hij in het bezit
van een jachtakte wordt gesteld - hij
zich strikt aan de voorschriften van
de jacht- en wapenwetgeving zal hou-den.
Terzake van de intrekking van de
jachtakte op facultatieve gronden,
vermeld in artikel 14, tweede lid, van
de wet, merk ik het volgende op.
Artikel 14, tweede lid, onderdeel a, van de
Jachtwet
In artikel 14, tweede lid, aanhef en
onderdeel a, is bepaald dat de jacht-akte
kan worden ingetrokken indien
er grond is om aan te nemen dat de
jachtaktehouder van zijn bevoegdheid
om te jagen misbruik maakt. Deze
bepaling moet worden gezien in het
licht van de verantwoordelijkheid van
de jager voor een zorgvuldig hande-len
jegens natuur en milieu. Van het
misbruik maken is - naast de in de
hiervoor genoemde Circulaire wapens en
munitie 1997 bedoelde gevallen- in ieder
geval sprake:
a. indien de jachtaktehouder
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beschermde vogels en zoogdieren
doodt;
b. indien de jachtaktehouder jaagt in
strijd met de eisen die aan een weide-lijke
uitoefening van de jacht moeten
worden gesteld.
ada
Het gaat hier om diersoorten die
beschermd worden op grond van de
Vogelwet, de Natuurbeschermingswet
en de Jachtwet. De Jachtwet beschermt
wild waarop de jacht niet
is geopend. Daarbij gaat het zowel
om de tijd in het jaar (buiten het
jachtseizoen) als om de tijd op de dag
(voor zonsopgang en na zonsonder-gang)
waarop de jacht op het
betreffende dier niet is geopend.
adb
Het gaat hierbij om bepalingen in de
wet en om ongeschreven gedragsre-gels,
die erop gericht zijn dieren in
een kwetsbare positie te beschermen
en om onnodige aantasting van het
dierenwelzijn en het milieu zoveel
mogelijk te voorkomen. Artikel 19,
tweede lid, van de Jachtwet verwijst
onder meer naar deze algemene zorgplicht.
Wettelijke bepalingen waarin voor-noemd
beschermingsbeginsel is uitge-werkt, zijn
neergelegd in artikel 26, eerste lid,
onderdelen f, g, h, i en j , van de Jachtwet.
Deze bepalingen
beogen het wild te beschermen in
omstandigheden waarin het een (te)
gemakkelijke prooi is voor de jager,
zoals het geval is bij wild dat onvoldoende bevederd is of bij waterwild,
dat zich bevindt in of in de nabijheid
van wakken ofbijten in het ijs.
De Beschikking geweren en munitie
van 20 maart 1978 (Stcrt. 69; laatste-lijk
gewijzigd bij ministeriële regeling van 27
februari 1991 (Stcrt. 46)) heeft zowel een
welzijns- als een beschermingscomponent.
Het voorgeschreven gebruik van
doelmatige wapens en munitie is gericht
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op het voorkomen van onnodig lijden. Het
verbod op
het gebruik van loodhagelpatronen
beoogt onder meer dieren te bescher-men
tegen loodvergiftiging. Een jager
die in strijd handelt met de bepalin-gen
van de genoemde regeling, over-treedt niet
alleen wettelijke voor-schriften, hij handelt
ook in strijd met
de zorgvuldigheid die een jager bij de
uitoefening van de jacht in acht moet
nemen.
Ook de overtreding van ongeschreven
regels kan worden aangemerkt als het
handelen in strijd met de zorgvuldig-heid
die een jager bij de jacht moet
betrachten. Bijvoorbeeld de onge-schreven
regel dat niet op dieren moet worden
geschoten in omstandg-heden waarin de
kans groot is dat de
dieren niet dodelijk worden getroffen
en buiten het bereik van de jager de
dood zullen vinden. Hierbij kan
gedacht worden aan het schieten van
dieren die zich op te grote afstand
bevinden of het schieten van vogels
boven locaties van waaruit apporte
niet goed mogelijk is.

Artikel 14, tweede lid, onderdeel c, van de
Jachtwet
In artikel 14, tweede lid, aanhef en
onderdeel c, van de Jachtwet wordt
bepaald dat de jachtakte kan worden
ingetrokken indien de jachtaktehou-der
nalatig is te doen wat een goed
jager betaamt bij de uitoefening van
de jacht. Hiervan is in ieder geval
sprake:
a. indien de jachtaktehouder op wild
gejaagd heeft, waarvan een redelijk
vermoeden bestaat dat deze in strijd
met de Jachtwet waren uitgezet, of
b. indien de jachtaktehouder zonder
vergunning wild heeft uitgezet.
ada
Het jagen op uitgezet wild is als
onbetamelijk aan te merken, omdat
de jager hierdoor voordeel geniet van
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een overtreding van het verbod om
dieren, behorende tot wildsoorten, uit
te zetten. In de kringen van jagers
wordt dergelijk kandelen eveneens
beschouwd als laakbaar gedrag.
adb
Het uitzetten van wild is ook op zich
voldoende reden om op grond van
artikel 14, tweede lid, onderdeel c,
van de Jachtwet de jachtakte te kun-nen
intrekken. Het uitzetten van die-ren
geschiedt immers voornamelijk
met het doel de uitgezette dieren te
bejagen.
Slotopmerking
Overtreding van bovengenoemde
bepalingen en gedragsregels acht ik
zo ernstig van aard dat hierop naar
mijn mening intrekking van de jacht-akte
zou moeten volgen en een jacht-akte voor
het daarop volgende jacht-seizoen zou
moeten wordengeweigerd. Ik verzoek u
dan ook met klem dienovereenkomstig te
handelen.
Het voorgaande laat uiteraard uw
(wettelijke) bevoegdheid onverlet om
in een bepaald geval een minder vergaande sanctie te treffen, of, indien
een jachtaktehouder zich vaker schul-dig
maakt aan overtreding van betreffende
voorschriften, de jachtak-te voor langere
tijd te weigeren.
Volledigheidshalve merk ik nog op
dat het intrekken op zich los staat
van een eventuele strafrechtelijke procedure of veroordeling terzake van een
overtreding van de Jachtwet, de Vogelwet
of de Natuurbeschermings-wet.
Ook zonder dat er sprake is van een
dergelijke procedure of veroorde-ling kan
er grond zijn om aan te nemen dat de
jachtaktehouder misbruik maakt van zijn
bevoegdheid om te jagen.
De Staatssecretaris van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,
G.H. Faber.
Uit: Staatscourant 26 april 2000, nr.
81 /pag. 17 2
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Landgoed/jachtgebied

Weeg- Bijzonderheden
factor

Zuid-Nederland;

Zeeland, Noord-Brbant en Limburg:

Mm^:--mmm$mmËÈm
1.

mmmmmmm
2,

7 grote fazantenkooien aanwezig op het landgoed-luchtfoto's gemaakt.
Op heterdaad vastgesteld dat de toezichthouder van het landgoed gefokte fazanten uitzette ten behoeve van
de jacht.
Rroces-vërbaat opgemaakt tegen toezichthouder van het landgoed. Tevens is een strafrechtelijk
vervolgonderzoek ingesteld naar de opzettelijke vervolging van roofvogels.
Veel 'tamme' fazanten in het jachtgebied aangetroffen, alsmede voederplaatsen.
Met regelmaat worden grote tableaus fazanten geschoten.
De Jachtopzichter (BOA) in dienst van het landgoed verzorgt de bijvoedering van de uitgezette fazanten.
Op het landgoed zijn grote aantallen tamme fazanten aangetroffen.
De jachtopzichter (BOA) verzorgt de bijvoedering in het veld.
Géén fazantenkooien aangetroffen. Volgens informatie waren deze aan het begin van het jachtseizoen
afgebroken.
De afgelopen jaren zijn op dit landgoed regelmatig dode roofvogels aangetroffen.

5.

**

Tijdens het jachtseizoen zijn op het landgoed 'tamme' fazanten aangetroffen. Uit aantekeningen van een
toezichthouder bleek dat op het landgoed gedurende 7 jachtdagen 431 fazanten geschoten waren -'222 hanen
en 209 hennen-

**#-

Naar aanleiding van aanwijzingen dat tijdens het jachtseizoen wekelijks fazanten ten behoeve van de jacht
werden uitgezet, is een gericht onderzoek op dit landgoed ingesteld.
Bij dit onderzoek zijn een tweetal personen op heterdaad betrapt bij het uitzetten van fazanten, enkele ureri
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voor het van start gaan van de wekelijkse jachtdag. Het betrof de jachtopzichter (BOA en houder jachtacte) van
het landgoed en de eigenaar van een grote fazanterie. Tegen deze personen is proces-verbaal opgemaakt.
Landgoed/jachtgebied

Weeg- iBijzpnderheden
•factorn . . , • • • , .

..•

...

.

.f

. -

" f 7.g»Ï.M.fifc~r.£.,| l . ,

Fazantenkooi aangetroffen midden in het bosgebied. Buiten de kooi 'tamme' fazanten en voederplaatsen
aangetroffen
2 fazantenkooien aangetroffen in het jachtgebied. Jager is eigenaar van dè kooien.
Tevens aanwijzingen voor schieten op bufzérdnest door deze jager.
Foto's van kooien gemaakt

riil'^ï'tv^^l^'J^^^^^ï^^Sfê^^l^
**

Veel 'tamme' fazanten alsmede voederplaatsen in het jachtgebied waargenomen.
5 dode buizerds in het gebied aangetroffen, mogelijk opzettelijk vergiftigd.
Aanwijzingen verkregen voor het uitzetten van eenden en patrijzen.
De toezichthouder van het Landgoed was ook bij dit jachtgebied betrokken.
Foto's gemaakt van in het gebied aangetroffen kratten met daarin levende eenden.

#**

Er was reeds langer het vermoeden dat op ruime schaal worden uitgezet tb.v. de jacht.
Op heterdaad vastgesteld dat de toezichthouder van het jachtgebied fazanten uitzette. In de eerste weken van
het jachtseizoen 1999 waren 240 fazanten uitgezet.
Het uitzetten van de fazanten gebeurde in opdracht van de jachtmeester van het gebied.

r&w%§f«r
9.

10.

Fazantenkooi in het jachtgebied aangetroffen. De eigenaar van deze kooi is de jachthouder/jager.
Foto's gemaakt.

mmmmm
12.

*

Fazantenkooi aangetroffen achter het woonhuis van een jager
Bij een tweetal jagers zijn fazantenkooien achter het woonh uis aangetroffen
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Landgoed/jachtgebied

Weeg- Bijzonderheden
factor

West-Nederland:

Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht:

13.

Veel fazanten op hot landgoed aanqetroffen, vooral hanen.
Verspreid over het landgoed diverse voerierdoceerapparaten en grijze vuilniscontainers met pluimveevoer
aangetroffen

34.

Drietal fazantenrennen in het bos van het landgoed aangetroffen met daarin circa 500 fazenten

15.

**

Twee fazantenrennen op het landgoed aangetroffen met daarin circa 800 fazanten,
In het veld zijn veel fazanten aanwezig.

16.

Een f aiantenren achter dé Woning van de jachopzichter aangetroffen, alsmede 4 voederplaatsen voor fazanten

1/.

Op het landgoed worden in het veld veel 'tamrno' fazanten aangetroffen. Tevens voerplaatsen op de paden.

38.

Veel 'tamme' fazanten in houtwallen op het landgoed aanqetroffen

19.

Drietal fazantenrennen aangetroffen. Veel 'tamme' fazanten in het veld.

20.

In oktober geen fazanten in het gebied aangetroffen, opy november 1999 kom je overal in het gebied fazanten
tegen.

21.

Op heterdaad door een medewerker van de politie vastgesteld dat jager fazenteh uitzette ten behoeve van de
jacht. Proces-verbaal is door dé politie opgemaakt.
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Landgoed/jachtgebied

Weeg- Bijzonderheden
factor
Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland

Noord-Uost Nederland
***

Door medewerkers van de Landelijke Inspectie Dierenbescherming is op zaterdag 20 november iggghet
uitzetten van tamme fazanten ten behoeve van de jacht waargenomen en op videoband vastgelegd. Hiervan is
aangifte gedaan bij de Algemene Inspectiedienst. Na onderzoek heeft de AID tegen de eigenaar van het
landgoed proces-verbaal opgemaakt.
De twee jachtopzichter van het Landgoed (BOA's) wensten géén verklaring af te leggen, Bij een van deze
jachtopzichter is bij zijn woonhuis een grote fazantenren aangetroffen.
;"•'', --J'.- " » « s r > ? ^ ' " " V ^ 't

23.

**

24.

*

Op het landgoed zijn in het veld veel tamma fazanten aangetroffen. In de bossen van het landgoed waren op
diverse plaatsen voertonnen en fazantnnkooien aanwe/ig.
Hij een jachthouder op het landgoed is een giote fazantenren aangetroffen
1

?5.

**

Fazantenren achter boerderij aangetroffen. Tamme fazanten waargenomen op en nabij een voerakker.

26.

*

Tamme fazanten en pitrijzen in het jachtgebied waarqenomen door Staatsbosbeheer

*

'I amme fazanten in het gebied waargenomen door Staatsbosbeheer

*

Tamme fazanten in het gebied waargenomen door Staatsbosbeheer

29-

*

Op 2 plaatsen bij voerakkers tamme fazanten waargenomen

30.

*

Nabij voerakker tamme fazanten aangetroffen

31.

*

Tamme fazanten in het gebied aangetroffen

?7.
28.
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Landgoed/jachtgebied

".Weeg- (Bijzonderheden

ifactor
32.

**

Fazantenren met circa 80 fazenten aangetroffen. Öp diverse plaatsen tamme fazanten in het veld
waargenomen
i

•-

33.

*

Fazanterie met tientallen fazanten aangetroffen

34.

**

Fazantenren aangetroffen in het gebied alsmede tamme fazanten in het veld

35.

*

Veel tamme fazanten In het veld aangetroffen
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