De groene wetgeving (Flora- en
faunawet) toegelicht
Aflevering 10: de opening van de jacht.
We hebben negen afleveringen nagedacht over de
‘jacht’. We bespraken de definitie ‘jagen’. We behandelden de centrale figuur in de jacht: de jachthouder
en dat iemand op verschillende wijzen jachthouder
kan zijn. We hebben de eisen die gesteld werden aan
de jachthuurovereenkomst besproken. En ten slotte
dachten we na over de gast en de toestemmingshouder van de jachthouder. Maar voor we verdergaan…

De wetgever heeft ook
bepaald wanneer de
jacht op de wildsoorten is
geopend.

Doel van de Flora- en
faunawet‘…houdende
regels ter bescherming van
in het wild levende plantenen diersoorten.
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Toen ik in april 2009 begon met de bespreking van
de Flora- en faunawet (ffw) had ik gedacht een paar
afleveringen te wijden aan de Flora- en faunawet.
Daarom ben ik niet gestart met een ‘artikelsgewijze’
toelichting vanaf de aanhef van de wet. Hierdoor zijn
belangrijke artikelen niet besproken. Denk bijvoorbeeld aan de begripsomschrijvingen uit artikel 1.
Denk ook aan de algemene zorgplicht in artikel 2, de
aanwijzing van beschermde soorten in de artikelen 3
t/m 7 en de algemene verbodsbepalingen in artikel
8 t/m 18 van de wet. Dan zijn er nog wat artikelen
over de aanwijzing van de beschermde leefomgeving (artikel 19 t/m 28), de faunabeheereenheden
en faunabeheerplannen in de artikelen 29 en 30.
Ik wil echter eerst met u de titel ‘jacht’ overdenken
voor we ons eventueel gaan richten op andere ffw
onderwerpen.
Een korte terugblik
Wat is het doel van de Flora- en faunawet? ‘…
houdende regels ter bescherming van in het wild
levende planten- en diersoorten…’ Precies! Bescherming van soorten, zowel planten en dieren, die in
het wild leven. En wat treffen we dan aan in titel II
over de ‘jacht’? Vanaf artikel 31 regelt de wetgever
allerlei zaken waardoor het mogelijk is om in het
wild levende beschermde diersoorten, opzettelijk
te verontrusten, op te sporen, te bemachtigen,
te vangen, te verwonden, te doden, enz. Dus de
wetgever regelt in een wet die bedoeld is om dieren plantensoorten te beschermen dat met name
genoemde (wild)soorten mogen worden gevangen,
gedood enz. Dat maakt de titel ‘jacht’ in de Floraen faunawet, met bijbehorende amvb’s en andere
regelingen, zo’n belangrijk gedeelte van de wet. In
deze titel ‘jacht’ ‘legaliseert’ de wetgever het doden
van beschermde diersoorten met gebruik van vuur-

wapens! We zagen in de voorgaande afleveringen:
dat de wet de hierboven genoemde handelingen in
artikel 1 lid 1 ‘jagen’ noemt en dat de jachthouder
mag jagen en dat er ook personen zijn die dat
samen met de jachthouder of zelfs in afwezigheid
van de jachthouder met zijn schriftelijke toestemming mogen doen. Er zijn ten aanzien van titel II
‘jacht’ van hoofdstuk V van de Flora- en faunawet
meer zaken te overdenken; denk bijvoorbeeld aan
de wildsoorten (artikel 32), de regels met betrekking
tot de akten voor het jagen (artikel 38 t/m 45).
Ik sla deze artikelen nu over en wil met u gaan
nadenken over ‘de uitoefening van de jacht’, zoals
we dat beschreven vinden in de artikelen 46 t/m 53
van de wet. Eerst de opening van de jacht.

Opening van de jacht
Artikel 46 van de wet zegt in lid 1: ‘Bij ministeriële
regeling wordt bepaald in hoeverre de jacht op
wild zal zijn geopend.’ De jachthouder kan dus niet
wanneer het hem of haar uitkomt met het geweer
het veld in trekken om te jagen. De wetgever heeft
ook bepaald wanneer de jacht op de wildsoorten
is geopend. Dat is geregeld in artikel 10 van de
Jachtregeling. In dat artikel lezen we dat de jacht op
de fazantenhaan en houtduif geopend is van 15-10
t/m 31-01. De jacht op de fazantenhen en haas is
geopend van 15-10 t/m 31-12. De jacht op konijn
en wilde eend is geopend van 15-08 t/m 31-01.
Artikel 32 lid 1 van de wet noemt de wildsoorten.
En in artikel 22 van het Jachtbesluit worden de
wildsoorten in de categorieen: grof wild, klein wild,
waterwild en overig wild onderverdeeld. Daar is de
patrijs ook als wildsoort genoemd. De jacht op de
patrijs wordt niet geopend zolang de patrijs op de
Rode Lijst voorkomt. Opzettelijk verontrusten van
fazant en patrijs mag wel door de jachthouder of

zijn toestemmingshouder in het kader van training
van jachthonden buiten de periode dat de jacht op
deze soorten is geopend. Zie artikel 20 en 21 van het
Jachtbesluit.
Artikel 46 lid 2 van de wet regelt dat de jacht niet
geopend wordt tussen 01-02 en 15-08. Het is de
periode van rust voor het wild en het is tevens
de paartijd. Het zou strijdig zijn het karakter van
‘bescherming van diersoorten’ om juist in die tijd
jacht toe te staan. Dat ligt natuurlijk anders met
‘schadesoorten’. Maar met het doden van schadelijke soorten is ook een ander doel gemoeid.
Daardoor kan het dus voorkomen dat midden in
de zomer houtduiven en konijnen met een geweer
worden gedood. De jacht is dan gesloten maar
omdat houtduif en konijn ook landelijk aangewezen
schadesoorten zijn, kunnen deze door de grondgebruiker of namens de grondgebruiker met schriftelijke toestemming van de grondgebruiker met een
geweer worden gedood.
De Minister van LNV kan echter besluiten dat de
jacht wel wordt geopend. Hij kan dat alleen doen
met het oog op aangewezen belangen die zijn
genoemd in een amvb. Welke amvb dat is, is mij niet
bekend.
Artikel 46 lid 3 van de wet regelt dat de jacht niet
geopend wordt in met name genoemde gebieden:
- Gebieden die zijn aangewezen als beschermd
natuurmonument (ook wel genoemd Nb-terreinen) of wanneer zo’n aanwijzing in overweging is.
- Gebieden (de zogenaamde wetlands) die krach-

tens de ¹Ramsar-overeenkomst zijn aangewezen
als watergebied van internationale betekenis.
- Habitatrichtlijngebieden
- Natuurmonumenten die zijn aangewezen in het
kader van de Vogelrichtlijn.
Ook dat is een logische regel. Wanneer er gebieden
worden aangewezen als Nb-terrein met het doel in
dat gebied voorkomende diersoorten ‘onderdak’
te geven zou het niet te begrijpen zijn wanneer er
vervolgens gejaagd mag worden. Dat dit aantrekkelijke gebieden voor stropers zijn spreekt voor zich.
Immers waar wild is, zijn stropers.
Artikel 46 lid 4 van de wet regelt dat slechts bij amvb
kan worden bepaald wanneer de jacht zal kunnen
worden geopend ter uitvoering van internationale
verplichtingen of bindende EU-besluiten of van
andere volkenrechtelijke organisaties. Ik kan niet
zo snel een voorbeeld bedenken en weet ook niet
welke amvb hier wordt bedoeld. De lezer moet
denken aan die gevallen waarin bij internationele
overeenkomsten wordt afgesproken dat er gejaagd
mag worden buiten de ‘open tijd’ om de stand van
de betreffende soort te beperken. Een ieder begrijpt
dat hier dan eerder sprake is van beheer en schadebestrijding in plaats van jacht.

Waar wild is, zijn stropers.
(foto: archief)

¹ Plaats in Iran.

Artikel 46 lid 5 van de wet regelt dat Gedeputeerde Staten van een provincie bij bijzondere
weersomstandigheden (denk aan zeer strenge en
langaanhoudende winter) met het oog op instandhouding van het wild de jacht op die wildsoort voor
de gehele provincie of voor een deel daarvan kan
sluiten.
De jacht is niet geopend in de
zogenaamde wetlands.
(foto: M. Kasemir)
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