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1. INLEIDING
BSD en selectielijst
Dit basisselectiedocument (BSD) bevat dezelfde handelingen als het gelijknamige rapport van
institutioneel onderzoek,1 maar dan gegroepeerd per actor. Gegevens over de actoren en over de
context van het beleidsterrein zijn te vinden in dat zelfde rapport.
Tijdens het driehoeksoverleg zijn de selectievoorstellen en vernietigingstermijnen besproken. Het
resultaat daarvan is verwerkt in het voorliggende BSD, dat daardoor selectielijst is geworden voor de
minister van LNV en taakvoorgangers vanaf 1945 op het beschreven beleidsterrein.
De overige zorgdragers waarvan in dit rapport handelingen zijn opgenomen zijn de Commissaris van
de Koningin en een aantal organisaties op het gebied van de landbouw, bosbouw, natuurbescherming,
vogelbestudering e.d.

Vaststelling selectielijst
Op 28 april 1998 is het ontwerp-BSD door de directeur Facilitaire Dienst van het ministerie van LNV
aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij
de Raad voor Cultuur. Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen
is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het ontwerp-BSD naar de Raad is verstuurd. Vanaf 15 mei
1998 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het
Algemeen Rijksarchief evenals in de bibliotheken van het ministerie van LNV, het ministerie van
OC&W en de rijksarchieven in de provincie, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het
Archievenblad.
Tijdens het driehoeksoverleg was, op verzoek van de Archiefcommissie van het Koninklijk Nederlands
Historisch Genootschap, ook een deskundige op het beleidsterrein aanwezig. Van andere (historische)
organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.
Op 29 oktober 1998 bracht de Raad voor Cultuur advies uit (arc-98.2041/2), dat aanleiding heeft
gegeven tot de volgende wijziging in de ontwerp-selectielijst:
− de waardering van handeling 3 is gewijzigd van V in B (criterium 4).
Daarop werd het BSD op 3 augustus 1999 vastgesteld door de Algemene Rijksarchivaris, namens de
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en door de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (R&B/OSTA/99/471).

Toepasselijkheid van deze selectielijst
Voor het ministerie van LNV is de selectielijst Natuur- en landschapsbeheer van toepassing voor:
1. Handelingen van de actor ‘minister van Landbouw’ (uitgevoerd door o.a. directie Natuurbeheer,
regionale beleidsdirecties en LASER).
2. Handelingen van andere actoren onder de archiefzorg van LNV, voor zover die momenteel nog
bestaan of onder LNV ressorteren (zoals de Jachtraad, de Natuurbeschermingsraad en de
Wildschadecommissies).
Met de vastgestelde selectielijst worden er archiefbestanden bewerkt voor overbrenging naar de
Rijksarchiefdienst. Tevens wordt de lijst toegepast in het informatiebeheer van alle LNV-onderdelen die
bij dit beleidsterrein betrokken zijn. Die toepassing heeft overigens uitsluitend betrekking op de
handelingen die momenteel nog worden uitgevoerd, en die gemarkeerd zijn met een *.
De lijst heeft overigens geen betrekking op het interne functioneren van de genoemde actoren;
daarvoor worden beleidsterreinoverstijgende onderzoeken toegepast naar de aandachtsgebieden
financiën, personeel, organisatie, huisvesting, informatievoorziening en voorlichting.

1

Drs. M.L. Baten, Flora en fauna. Rapport van een onderzoek naar het beleidsterrein flora en fauna in de
periode 1945-1993, Den Haag 1996.
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Indeling van deze lijst
In deze lijst zijn de handelingen nader onderverdeeld volgens dezelfde indeling als het rapport Flora en
fauna.
Het nummer van de handeling is gelijk aan het nummer in het RIO en het BSD.
De laatste kolom kan informatie bevatten over de neerslag van de handeling, voorzover daarvan
voorbeelden zijn gevonden tijdens het institutionele onderzoek.

Doel en criteria van de selectie
Tot voor kort waren er voor de archiefselectie alleen negatieve criteria: vernietigingslijsten gaven per
overheidsinstelling slechts aan welke bestanden niet voor overbrenging in aanmerking kwamen.
Enkele belangrijke nadelen van deze werkwijze waren de onoverzichtelijkheid van datgene dat wel
overgebracht zou moeten worden, het gebrek aan inzicht in de grondslagen van het handelen waaruit
die bestanden resulteren, en het gebrek aan inzicht in de samenhang van de actoren die op eenzelfde
beleidsterrein actief zijn.
Daarom is een nieuwe methode ontwikkeld, die een beschrijving geeft van de beleidsontwikkelingen
en het handelen van alle relevante actoren over de hele bandbreedte van een beleidsterrein. Selectie
vindt op deze basis plaats aan de hand van positieve criteria.
De selectiedoelstelling van de Rijksarchiefdienst/PIVOT luidt: het mogelijk maken van de reconstructie
van het overheidshandelen op hoofdlijnen in relatie tot haar omgeving. Het Convent van
Rijksarchivarissen heeft deze doelstelling gespecificeerd als ‘het selecteren van handelingen van
overheidsactoren om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te
stellen voor blijvende bewaring’.
Archiefbestanden met cultuurhistorische waarde of waarde voor recht- en bewijszoekenden komen
dus in aanmerking voor bewaring. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van onderstaande criteria.
Algemene selectiecriteria

Toelichting

1. Handelingen die betrekking hebben op de
voorbereiding, bepaling en evaluatie van het
beleid op hoofdlijnen inzake flora en fauna.

Agendavorming, analyse van informatie,
beleidsadvisering, beleidsvoorbereiding of planning, besluitvorming over de inhoud van beleid,
terugkoppeling van beleid. Zowel de keuze als de
specificatie van de doeleinden en instrumenten.
Beschrijving en beoordeling van de inhoud, het
proces of de effecten van beleid, toetsing van en
toezicht op beleid. Niet perse leidend tot
consequenties zoals bij terugkoppeling van beleid.

2. Handelingen die betrekking hebben op de
verantwoording aan andere actoren van de
hoofdlijnen van het beleid inzake het natuur- en
landschapsbeheer.

Ook verslaglegging ten aanzien van de
beleidsmatige hoofdlijnen.

3. Adviezen gericht op de hoofdlijnen van het
beleid.

Adviezen en rapportages van commissies en
overlegorganen.

4. Handelingen gericht op het stellen van regels
direct gerelateerd aan de hoofdlijnen van het
beleid.

Ook pseudo-wetgeving.

5. Handelingen die betrekking hebben op de
(her)inrichting van organisaties belast met beleid
op hoofdlijnen inzake het natuur- en
landschapsbeheer.

Instelling, wijziging, opheffing en werkwijze van
organen, organisaties of onderdelen daarvan.
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6. Uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn
voor de reconstructie van het overheidshandelen
op hoofdlijnen.
7. Uitvoerende handelingen die het algemeen
democratisch functioneren mogelijk maken.
8. Uitvoerende handelingen die onttrokken zijn
aan democratische controle en direct zijn
gerelateerd aan hoofdlijnen van beleid.
9. Handelingen die betrekking hebben op
beleidsuitvoering op hoofdlijnen inzake het natuuren landschapsbeheer, voor zover die in direct
verband staan met voor Nederland bijzondere
tijdsomstandigheden en incidenten.

O.a. de beantwoording van Kamervragen.
Tevens handelingen waarop de WOB niet van
toepassing is.
Zoals wanneer de ministeriële verantwoordelijkheid
is opgeheven en/of in noodsituaties.

Selectiebeslissingen in deze lijst
Deze lijst geeft selectiebeslissingen op het niveau van handelingen, dus niet meer op het niveau van
documenten. Wanneer een handeling voldoet aan een van de bovengenoemde criteria, dan wordt de
neerslag ervan geselecteerd voor overbrenging naar de Rijksarchiefdienst (B).
De afkorting B staat voor Bewaren, wat betekent dat de neerslag van de handeling wordt overgebracht
volgens de archiefwettelijke normen van goede, geordende en toegankelijke staat. De
Rijksarchiefdienst bewaart de archieven dan onder klimatologisch verantwoorde condities voor
onbepaalde tijd als onderdeel van het nationale culturele erfgoed, en houdt ze toegankelijk voor
onderzoek.
De afkorting V staat voor Vernietigen. Handelingen die worden aangeduid met V zijn voorzien van een
vernietigingstermijn. Die termijn kan voor eenzelfde handeling soms verschillen per organisatieonderdeel wanneer de belangen van bedrijfsvoering, verantwoording, in- en voorlichting vragen om
een gedifferentieerde looptijd. Daarmee zijn dus tevens de belangen gewaarborgd van recht- en
bewijszoekende burgers.
Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen
gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of
maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.
De toepassing van dit uitzonderingscriterium vindt plaats gedurende de bewerking voor overbrenging
en in overleg tussen de zorgdrager, het Algemeen Rijksarchief en de bewerkers.
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2. HANDELINGEN VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW
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Minister van Landbouw (en taakvoorgangers)

2.1 Beleidsvorming

2.1.1 Jacht
Jacht op wild en vogels

1*

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de jachtwet

B

Periode
Grondslag

1923Interview

criterium 1

2*

Het (kunnen) geven van voorschriften over het uitoefenen
van de jacht

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978 Jw 54 art.14 lid 2c
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

criterium 4

3*

Het afwijken van de voorschriften inzake de jacht op wild
t.b.v. onderwijs, wetenschap, natuurbehoud en wedstrijden

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.27 lid 1

criterium 4

4*

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de vogelwet

B

Periode
Grondslag

1937 Interview

criterium 1

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming
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5*

Het vaststellen van het model van het aanvraagformulier
voor een vogelvergunning K

V

Periode
Grondslag

1984 Vogelbesluit art.35i lid 1 deel a en
Vogelbeschikking 1937 editie 1987 art.35i

vernietigen na 5 jaar

6*

Het vaststellen van de modellen van de vogelvergunningen

V

Periode
Grondslag

1937 Vogelbesluit 1937 art.33

vernietigen na 5 jaar

7

Het opstellen en vaststellen van een model van een register V
waarop aantekeningen over bemachtigd wild moeten worden
gehouden

Periode
Grondslag
Opmerking

1955-1977
Jw 54 art. 68 lid 3
Deze handeling is vervallen n.a.v. 8 juni 1977, Stb.387

Vernietigen na 5 jaar

8*

Het vaststellen van het merkteken op een vergunning
bedoeld in de Vogelwet waardoor men geprepareerde
beschermde vogels onder zich mag hebben, te koop mag
vragen, mag kopen en mag vervoeren

V

Periode
Grondslag

1979Vw art.15bis lid 1

Vernietigen na 5 jaar

9*

Het voorbereiden van advies aan de Europese commissie
over het voorbereiden van Europese wet- en regelgeving
inzake de toepassing van de overeenkomst inzake de
internationale handel in bedreigde in het wild levende dieren plantensoorten

B

Periode
Grondslag

1979 interview

Criterium 3

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming
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Vogelbeschikking modellen

10 *

Het adviseren van de Europese Commissie over het
voorbereiden van Europese wet- en regelgeving inzake de
toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale
handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantensoorten

B

Periode
Grondslag

1979interview

Criterium 3

11 *

Het bij Algemene Maatregel van Bestuur aanwijzen van een
in Nederland in het wild voorkomende diersoort als
beschermde diersoort

B

Periode
Grondslag

1968 –
NBW art.22 lid 1 b

criterium 1

Bescherming van wild
12 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Natuurbeschermingswet

B

Periode
Grondslag

1968 –
interview

criterium 1

13 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Wet bedreigde
uitheemse diersoorten

B

Periode
Grondslag

1975 –
interview

Criterium 1

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming

9

Verordening (EEG) Nr. 3628/82 van de Raad van 3
december 1982 betreffende de toepassing in de
Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild
levende dier- en plantensoorten.

KB 6 augustus 973, Stb.488, Besluit
beschermde inheemse diersoorten.
Besluit 23 mei 1991, houdende wijziging van het
Besluit beschermde inheemse diersoorten Stb.330
Besluit van 26 aug.1993, houdende uitvoering van art.
22, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van
de NBW Stb.491

14 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het in- en
uitvoerbesluit bedreigde inheemse dier- en plantensoorten

B

Periode
Grondslag

1984 –
interview

Criterium 1

Jachtseizoenen en raapperiodes
16 *

Het vaststellen en wijzigen van de termijn waarin de jacht op
bij wet en niet bij wet genoemd wild geopend is

B

Periode
Grondslag

1923Jw 23 art.18 en Jw.54 art.20 lid 1, 2

criterium 4

17 *

Het bij algemene maatregel van bestuur de raapperiode
vaststellen van kievitseieren, eieren van kemphanen,
wulpen, scholeksters, grutto’s, tureluurs en waterhoentjes

B

Periode
Grondslag

1937 Vw art.17 lid 1 en 2, 18, 19 en Vogelbesluit 1937 art.12, 13

criterium 4

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming
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Beschikking 8 augustus 1977, nr.J 2228, Stcrt.153
Beschikking 13 juli 1978, Stcrt.136
Beschikking 17 juli 1978, Stcrt.136
Beschikking 20 maart 1979,nr.J 960, Stcrt.58,
Beschikking 18 december 1981, nr.J 8203Stcrt.245
Beschikking 30 december 1981, Stcrt.232
Beschikking 11 november 1982, nr. J 6115, Stcrt.221
Regeling 9 januari 1985, nr.G 156, Stcrt.7
Beschikking 25 januari 1985, nr.J 525, Stcrt.19
Regeling 15 januari 1987, nr. J 395, Stcrt.10
Regeling 11 februari 1987, nr J 1280, Stcrt.30
Regeling 24 februari 1987, nr.J 1434, Stcrt.40
Regeling 9 oktober 1987, nr. J 8143, Stcrt.195

18 *

Het bij algemene maatregel van bestuur vaststellen van de
tijd waarin vergunning kan worden verleend tot het zoeken,
rapen en in het veld vervoeren van eieren van meeuwvogels

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1937 Vw art.18
De raaptijd van eieren van meeuwvogels is
Geregeld bij art.13 van het Vogelbesluit. Zie ook art.27 van het
Vogelbesluit en $6 van de
Vogelbeschikking (vergunningen).

Criterium 4

19 *

Het bepalen van de tijdvakken of delen van het Rijk waarin
bepaalde vogelsoorten niet beschermd zullen zijn

B

Periode
Grondslag

1937 Vogelbesluit art.3

Criterium 4

21 *

Het bij beschikking aanwijzen van gebieden waar het
verboden is te jagen met geweer

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.26 lid 1q
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

criterium 4

Vogelbesluit 1937 art.13

Jachtgebieden

Jachtakten
22

Het vaststellen van het model van de jachtakten

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1978-1993
grondslag
Jw 54 art.12 lid 3
Deze handeling komt erbij n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

vernietigen na 5 jaar

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming
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Regeling van 22 december 1986 nr.J 7685, Stcrt.1987,2
Regeling 11 januari 1988 nr. J 12034, Stcrt.12
Regeling 23 januari 1989/JBZ 14125, Stcrt.40

23 *

Het aanwijzen van een postrekening voor storting van het
V
hoofd van de plaatselijke politie van het door het verstrekken
van jachtakten ontvangen geld

Periode
Grondslag

1955Besluit houdende nadere regelen inzake het aanvragen, de
afdoening der aanvragen en het intrekken van jachtakten van 3
juni 1955, Stb.231
art.5 lid 1b

vernietigen na 5 jaar

24 *

Het bij algemene maatregelen van bestuur regelen van het
ter beschikking stellen aan het Jachtfonds van de geheven
bijdragen op jachtakten

B

Periode
Grondslag

1955JW 54 art.36

criterium 4

Besluit houdende enige voorzieningen met
betrekking tot het Jachtfonds van 25 juli 1955, Stb.353

Vogelvergunningen
25 *

Het stellen van regelen inzake het verlenen van in de
Vogelwet genoemde vergunningen

B

Periode
Grondslag

1937Vw art.27 lid 1

criterium 4

26 *

Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verlenen B
van vergunningen om dode beschermde vogels onder zich te
hebben, te koop te vragen, te kopen en te vervoeren
alsmede tot het te koop aanbieden, verkopen, afleveren, ten
vervoer aanbieden en in te voeren van geprepareerde
beschermde vogels

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.25

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming

criterium 4

12

Vogelbesluit 1937 art.23-24

Vogelbeschikking 1937

27 *

Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van
B
soorten beschermde vogels (uitgezonderd verminkte vogels)
waaraan vergunning kan worden verleend ze te vangen voor
de kooi of voor de jacht, ten verkoop voorhanden te hebben,
te koop aan te bieden, te verkopen, af te leveren, zowel
binnen als buiten het veld te vervoeren en ten vervoer aan te
bieden, benevens de voor de jacht gevangen vogels in te
voeren, door te voeren of uit te voeren

Periode
Grondslag

1937Vw art.11 lid 1 en 2 en Vogelbesluit 1937 art.9 en 10

criterium 4

28 *

Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verlenen
van vergunningen tot het onder zich hebben van
geprepareerde beschermde vogels met een merkteken van
de vergunninghouder

B

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.25 bis

Criterium 4

29 *

Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verlenen B
van vergunningen beschermde vogels te vangen voor de
jacht of de kooi, ten verkoop voor handen te hebben, te koop
aan te bieden, te verkopen, af te leveren, zowel binnen als
buiten het veld te vervoeren en ten vervoer aan te bieden

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.24

Criterium 4

30 *

Het stellen van regelen en voorwaarden over het verlenen
van vergunningen bedoelt in art.25 door de minister of, voor
wat het vervoeren betreft, door de door die minister aan te
wijzen natuurlijke personen of rechtspersonen

B

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.26

criterium 4

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming
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Vogelbeschikking 1937

Vogelbeschikking 1937

Vogelbeschikking 1937

31 *

Het stellen van regelen en voorwaarden inzake
vergunningen voor het zoeken, rapen en in het veld
vervoeren van eieren van meeuwvogels

B

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art. 27

criterium 4

32 *

Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het (kunnen)
verlenen van vergunningen verboden activiteiten te
verrichten ten aanzien van beschermde vogels, hun nesten
en eieren in belang van de vogelstand, de opvoeding of de
wetenschap

B

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.28

criterium 4

34

Het stellen van regelen en voorwaarden voor het verlenen
van vergunningen voor het vervoeren en ten vervoer
aanbieden van eieren en nesten van beschermde vogels

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vogelbesluit 1937 art . 30
art. 30 is vervallen bij KB 10 mei 1947, Stb. H 148

criterium 4

35 *

Het stellen van regelen en voorwaarden voor het verlenen
van vergunningen voor het doden en vogels met verboden
vangmiddelen

B

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.31

criterium 4

36 *

Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het
verstrekken van vergunningen anders dan in wet genoemd

B

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.34

criterium 4

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming
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Vogelbeschikking 1937 $ 6 (vergunningen)

Vogelbeschikking 1937

Vogelbeschikking 1937

37 *

Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verlenen
van vergunningen voor het vervoeren en ten vervoer
aanbieden van geprepareerde beschermde vogels door de
minister of door hem aan te wijzen natuurlijke personen of
rechtspersonen

B

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.29

criterium 4

Vogelbeschikking 1937 $5

Verzekering voor jagers
38 *

Het vaststellen van regelen bij algemene maatregel van
bestuur inzake de verzekering en het bedrag van de
verzekeringsplicht bij jagen met geweer

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.12a lid 5
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

criterium 4

39 *

Het vaststellen van het model van het ‘bewijs van
verzekering’ in verband met het volgens de wet gedekt zijn
van de aansprakelijkheid van de verzekerde jagers

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1987Jw 54 art.12a lid 6, Wijzigingswet 8 juni 1977
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

Vernietigen na 5 jaar

2.1.2 Wild - en vogelschade
40

Het verordenen van maatregelen inzake nadelen uit te grote
vermenigvuldiging van wild of schadelijk gedierte

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.58

criterium 4

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming

15

Besluit verplichte verzekering jagers van 11 maart 1978,
Stb.117

Beschikking inzake vaststelling model verzekeringsbewijs
van 20 maart 1978, Nr.J 760 Stcrt.59

41 *

Het bij beschikking stellen van regels inzake de ter
voorkoming en ter bestrijding van schade bemachtigde en
gedode dieren

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.54 lid 1, 4

criterium 4

43

Het vaststellen welke niet tot de inheemse fauna behorende
verwilderde diersoorten zullen worden beperkt

B

Periode
Grondslag

1955-1993
Jw 54 art.54 lid 1

criterium 4

46

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen inzake de
vergoeding van de taxateurs

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1955-1977
Jw 54 art.46 lid 4
Deze handeling is vervallen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

criterium 4

47 *

Het bij algemene maatregel van bestuur vogelsoorten voor
bepaalde of onbepaalde tijd, voor het gehele Rijk of een
gedeelte hiervan omwille van de vogelstand of schade niet
langer te rekenen tot beschermde vogels

B

Periode
Grondslag

1937Vw art.2

criterium 4

48

Het bij algemene maatregel van bestuur voorwaardelijk
B
toestaan dat praeparateurs dode beschermde vogels te koop
aanbieden, verkopen, afleveren, ter verzending aan hen
vervoeren en ten vervoer aanbieden

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vw art.16
Deze handeling is vervallen door wetswijziging 10 jan. 1947

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming

criterium 4

16

Beschikking 11 april 1978.Nr.J 1210, Stcrt.73
Beschikking 14 mei 1981,Nr.J 3126, Stcrt.95

2.1.3 Vervoer en handel in wild

49 *

Het bij Algemene Maatregel van Bestuur bepalen welke
beschermde vogels gevangen mogen worden voor de kooi
of voor de jacht, ten verkoop voorhanden te hebben, te koop
aan te bieden, te verkopen, af te leveren, in te voeren, door
te voeren of uit te voeren

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1937Vw art.11
de lijst van art.9 is gewijzigd in 1985, evenals in 1954 en op 15 juli
1972 bij Wet van 25 mei 1972 Stb.280.

Criterium 4

50 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van algemene
maatregelen van bestuur omtrent levende diersoorten
waarvan het verboden is deze ten verkoop voorhanden te
hebben, te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren

B

Periode
Grondslag

1977BUD art.2

Criterium 4

51 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van algemene
maatregel van bestuur na overleg met de minister van
Economische Zaken omtrent soorten levende dieren en
herkenbare delen waarvan het voortbestaan wordt bedreigd
waarvan het verboden is ze onder zich te hebben, te koop
aan te bieden of af te leveren

B

Periode
Grondslag

1975BUD art.3 lid 1b, art.3 lid 2

Criterium 4

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming

17

Vogelbesluit 1937 art.9, 10 en 11

Besluit bedreigde uitheemse diersoorten 24 mei 1977,
Stb.370
Besluit 20 februari 1984, Stb.43
Besluit 27 februari 1986, Stb.107
Besluit 29 juni 1988, Stb.442

Besluit 23 juli 1980, Stb.454 Wet van 6 juli 1983, Stb.444

52 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van algemene
maatregel van bestuur na overleg met de minister van
Economische Zaken omtrent soorten dode dieren of
herkenbare delen of producten van dieren waarvan het
verboden is deze onder zich te hebben, te koop aan te
bieden te verkopen of af te leveren of binnen het
grondgebied van Nederland te brengen

B

Periode
Grondslag

1983Wet 6 juli 1983, Stb.444, artikel 1B

Criterium 4

Minister van Landbouw
2.1 Beleidsvorming

18

2.2 Toezicht

2.2.1 Wild

53 *

Het aanwijzen van met de uitvoering van de jachtwet belaste V
ambtenaren

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.59

vernietigen na 5 jaar

55 *

Het verstrekken van financiële middelen voor realisatie
Herstelplan Leefgebieden Patrijs

V

Periode
Grondslag

1991Vta Jacht en Wildbeheer

vernietigen na 10 jaar

56 *

Het verstrekken van financiële middelen voor de Vta Ruimte
voor ganzen.

V

Periode
Grondslag

1990Vta Jacht en Wildbeheer

57 *

Het verstrekken van financiële middelen voor grofwildbeheer V
op de Veluwe

Periode
Grondslag

1988Vta Jacht en Wildbeheer

vernietigen na 10 jaar

vernietigen na 10 jaar

Jachtcommissie
58

Het instellen van de jachtcommissie

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.84

criterium 5

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

19

59

Het aanwijzen van de standplaats van de jachtcommissie

B

Periode
Grondslag

1945-1955
Jw 23 art.84

criterium 5

60

Het benoemen en ontslaan van leden van de
jachtcommissie, de secretaris en de adjunct-secretarissen

V

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.85 lid 3

vernietigen na 76 jaar

61

Het toekennen van een beloning en vergoeding van reis- en
verblijfkosten aan de leden, de secretaris en de adjunctsecretarissen van de jachtcommissie

V

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.87

vernietigen na 76 jaar

64

Het verstrekken van opdracht aan bepaalde personen op
bepaald aangewezen gronden wild of schadelijk gedierte te
beperken of op de te ruimen

V

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.61 lid 1

vernietigen na 5 jaar

65 *

Het instellen van de Jachtraad

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.3

criterium 5

66 *

Het benoemen van de voorzitter van de Jachtraad

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.3 lid 3

Vernietigen na 76 jaar

Jachtraad

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

20

67 *

Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van
B
representatieve organisaties op het gebied van de landbouw,
de bosbouw, de natuurbescherming, de jacht en het eendenkooibedrijf voor het benoemen van leden van de Jachtraad

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.3 lid 4

criterium 5

69 *

Het kunnen toevoegen van leden met adviserende stem als
mede een secretaris aan de Jachtraad

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.3 lid 6

Vernietigen na 76 jaar

71 *

Het goedkeuren van het reglement van de Jachtraad

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.3 lid 7

vernietigen na 76 jaar

74 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen
betreffende het nemen van besluiten door het Jachtfonds,
zijn dagelijkse leiding, zijn secretariaat, zijn
vertegenwoordiging in en buiten rechte en zijn boekjaar

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.32

criterium 5

75 *

Het benoemen van de voorzitter en de leden van het bestuur V
van het jachtfonds

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.29 lid 2

76 *

Het aanwijzen van representatieve organisaties op het
B
gebied van de landbouw, de jacht en de natuurbescherming,
die op hun beurt de leden benoemen van het jachtfonds

Besluit 26 maart 1955, Stcrt.67

Jachtfonds

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

Vernietigen na 76 jaar

21

Besluit 25 juli 1955, Stb.353, (rapport M.v.L. 19 juli 1955 V
JZ/L 13 377/73, afd.Wetgeving en Juridische Zaken/L)

Periode
Grondslag
Opmerking

1955Jw 54 art.29 lid 3
Deze wet is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni
1977, Stb.387

Criterium 5

77 *

Het aan het jachtfonds kunnen toevoegen van een
secretaris-penningmeester

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1955Besluit houdende enige voorzieningen met
Betrekking tot het Jachtfonds van 25 juli 955,
Stb.353, art.3

vernietigen na 76 jaar

78 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake het
geven van vergoedingen aan bestuursleden van het
jachtfonds

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.31

vernietigen na 76 jaar

84 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van aanwijzingen
V
inzake de verantwoording van de minister van Landbouw van
de voldane bijdragen aan de hoofden van de plaatselijke
politie

Periode
Grondslag

1955Besluit houdende enige voorzieningen met
Betrekking tot het Jachtfonds van 25 juli 955,
Stb.353, art.5

vernietigen na 10 jaar

85 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van aanwijzingen van
comptabele ambtenaren waaraan door de hoofden van de
plaatselijke politie bijdragen worden overgemaakt

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1955Besluit houdende enige voorzieningen met
betrekking tot het Jachtfonds van 25 juli 1955, Stb.353, art.5

vernietigen na 10 jaar

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

22

Besluit 8 maart 1978, Stb.110

87 *

Het goedkeuren c.q afkeuren van de jaarlijkse begroting van
inkomsten en uitgaven voor het volgende boekjaar van het
jachtfonds

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.33 lid 1 en 3

Vernietigen na 10 jaar

88 *

Het goedkeuren c.q. afkeuren van het financieel verslag van
het jachtfonds over het afgelopen boekjaar met daarbij
behorende balans en verlies- en winstrekening

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54art.34 lid 1

vernietigen na 10 jaar

Wildschadecommissies
89 *

Het instellen van wildschadecommissies

B

Periode
Grondslag

1955Jw54 art.43

Criterium 5

91 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het werkgebied
van wildschadecommissies

B

Periode
Grondslag

1955Jw23 art.59 lid 2 en Jw 54 art.43 lid 1

Criterium 5

92 *

Het (kunnen) bijwonen van bijeenkomsten van de
wildschadecommissies

V

Periode
Grondslag

1979Beschikking inzake reglement werkwijze
Wildschadecommissies van 30 maart 1979
nr.J 1130 Stcrt.64

Vernietigen na 5 jaar

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

23

Regeling van 11 december 1986, V.J 8254, Stcrt.241.
S.C.5

Beschikking 27 december 1957 nr.WVJ 7350 Beschikking
18 november 1965 nr.L/Fb 4920 Regeling betreffende
vaststelling werkgebied wildschadecommissies van 11
december 1986 nr.J 8254 Stcrt.241 S.C.5

94 *

Het benoemen van de voorzitter, de leden en de
plaatsvervangers van wildschadecommissies

V

Periode
Grondslag

1923Jw 23 art.59 lid 2 en Jw 54 art.43 lid 3

Vernietigen na 76 jaar

95 *

Het aanwijzen van een of meer secretarissen van
wildschadecommissies en het bepalen en verdelen van hun
taken

V

Periode
Grondslag

1979Beschikking 29 december 1982 nr.J 7419
Stcrt.253 art.2 lid 1
Beschikking inzake reglement werkwijze
Wildschadecommissies van 30 maart 1979 nr.J 1130 Stcrt.64

Vernietigen na 76 jaar

96 *

Het toevoegen van leden met adviserende stem aan
wildschadecommissies

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw54 art.43 lid 5
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v.
Wet 8 juni 1977 Stb.387

Vernietigen na 76 jaar

98 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het reglement met
de werkwijze van een wildschadecommissie

B

Periode
Grondslag

1979Jw54 art.44 lid 3 periode 1955-

Criterium 5

99 *

Het (kunnen) bijwonen van bijeenkomsten van de
wildschadecommissies

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1979Beschikking inzake reglement werkwijze
wildschadecommissies van 30 maart 1979, nr.J 1130, Stcrt.64

vernietigen na 5 jaar

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

24

Beschikking 30 maart 1979 nr.J1130 Stcrt.64
Beschikking inzake reglement werkwijze
wildschadecommissies van 30 maart 1979 nr.J 1130
Stcrt.64

101 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van maatregelen ter
voorkoming en bestrijding van wildschade

B

Periode
Grondslag

1955Jw54 art.44 lid 1a

criterium 4

102 *

Het stellen van regels inzake tegemoetkomingen in door wild B
aangerichte schade

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art 28 lid 2

criterium 4

104 *

Het vaststellen van het formulier waarop taxateurs de door
wild aangerichte schade vermelden

V

Periode
Grondslag

1979Beschikking inzake reglement werkwijze
Wildschadecommissies van 30 maart 1979 nr.J 1130 Stcrt.64

vernietigen na 5 jaar

105 *

Het aanwijzen van ambtenaren aan welke houders van
vogelvergunningen inzage moeten verlenen in hun
administratie de kooivogels betreffende

V

Periode
Grondslag

1937Vogelbeschikking 1937 art.8 lid g

Periode tot 1983:
vernietigen na 76 jaar
(persoonsgegevens)
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

2.2.2 Vogels

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

25

Beschikking inzake tegemoetkoming in
wildschade door het Jachtfonds van 10 oktober 1978 J
3268 Stcrt.200
Beschikking 21 december 1993 J
9320149,Stcrt.250

106

Het benoemen, schorsen en ontslaan van de ControleursVogelwet 1936 en het geven van aanwijzingen voor
uitoefening van hun functie

V

Periode
Grondslag

1947-1984
Vogelbeschikking 1937 art.9, 13 en 18 Beschikking 2 juni 1947
Stcrt.105
Deze handeling is erbij gekomen Beschikking 2 juni 1947 V.31000
(Stcrt.1947,V.105)
In editie 1987 staat de handeling er niet bij

Periode tot 1983:
vernietigen na 76 jaar
(persoonsgegevens)
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

107 *

Het aanwijzen van mensen die belast zijn met het opsporen
van bij de vogelwet strafbaar gestelde feiten

V

Periode
Grondslag

1937Vw art.30 lid 3

Periode tot 1983:
vernietigen na 76 jaar
(persoonsgegevens)
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

108 *

Het aanstellen van personen welke gemachtigd zijn houders
van geprepareerde vogels de dieren te laten voorzien van
een merkteken

V

Periode
Grondslag

1937Vogelbeschikking 1937 editie 1987 art.35 ter.

Periode tot 1983:
vernietigen na 76 jaar
(persoonsgegevens)
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

109 *

Het aanwijzen van organisaties welke pootringen mogen
afgeven

V

Periode
Grondslag

1984Vogelbeschikking 1937 editie 1987 art.35h lid 2
Als organisaties bevoegd tot het afgeven van pootringen zijn bij
beschikking van de minister van Landbouw van 30 juli 1984 V
J4458 Stcrt.152 aangewezen: De Ned. Bond van vogelliefhebbers
te Bergen op Zoom en de Alg.Ned.Bond van vogelhouders te ‘sGravenhage

Vernietigen na 10 jaar

Opmerking

Opmerking

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

26

Beschikking 24 augustus 1984 Stcrt.102

Beschikking 9 december 1993 Stb.725 hfdst.9
art 2

Beschikking van de minister van Landbouw van 30 juli
1984 V J4458

110 *

Het aanwijzen van personen die houder van
Vogelvergunning I verplicht de onder zich hebbende
geprepareerde beschermde vogels te voorzien van een
metalen plaatje met sluiting met volgnummer en de letters
C.V.

V

Periode
Grondslag

1977Beschikking Staatssecretaris C.R.M. 28 jan.1977,
N.L.B./F.F.24300

vernietigen na 76 jaar

111 *

Het aanwijzen van ambtenaren die controle uitoefenen op
houders van vogelvergunningen B-1

V

Periode
Grondslag

1983Rondschrijven C.R.M.10 juli 1980

Periode tot 1983:
vernietigen na 76 jaar
(persoonsgegevens)
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

112 *

Het aanwijzen van personen die mede belast zijn met het
opsporen van strafbare feiten

V

Periode
Grondslag

1968NBW art.28 lid 1

Periode tot 1983:
vernietigen na 76 jaar
(persoonsgegevens)
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

Commissie van Bijstand

113

Het (kunnen) instellen van een Commissie van Bijstand
B
welke tot taak heeft de minister van Landbouw desgevraagd
of uit eigener beweging te adviseren omtrent maatregelen,
met betrekking tot de uitvoering van de vogelwet genomen of
te nemen, en hem desgevraagd bij de uitvoering bij te staan

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

27

Persoonsgegevens worden 76 jaar bewaard

B-1 Periode 1980-1982

Regeling 24 aug.1964 V J4816 Stcrt.169 Aanwijzing AIDambtenaren Nb-wetgeving

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vw art.4 lid 1
Thans worden de adviezen uitgebracht door de bij art.2 van de
Natuurbeschermingswet ingestelde Natuurbeschermingsraad
bijgestaan door zijn commissie voor de Faunabescherming

criterium 5

114

Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van nadere
regelen ten aanzien van de bevoegdheid, samenstelling,
benoeming en werkwijze van de commissie

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vw art.4 lid 2
Vogelbesluit 1937 art.4-8. Vervallen bij KB 10 mei 1947, nr. H 148

criterium 5

116

Het benoemen van de leden van de Commissie van Bijstand V
en het toevoegen van adviserende leden

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vogelbesluit art.4 en 5
Vervallen door KB.10 mei 1947, Stb.V.H 148

vernietigen na 76 jaar

117

Het aanwijzen van organisaties met welke de minister van
Landbouw overleg pleegt inzake het benoemen van leden
van de Commissie van Bijstand

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vogelbesluit art.4 lid 3
Vervallen door KB.10 mei 1947, Stb.V.H 148

vernietigen na 10 jaar

118

Het op verzoek laten vergaderen van de Commissie van
Bijstand

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vogelbesluit art.6 lid 1
Vervallen door KB.10 mei 1947, Stb.V.H 148

vernietigen na 5 jaar

120

Het goedkeuren van het Reglement van de Commissie van
Bijstand

V

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

28

Persoonsgegevens worden 76 jaar bewaard

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vogelbesluit art.8
Vervallen door KB.10 mei 1947, Stb.V.H 148

vernietigen na 5 jaar

2.2.3 Bedreigde uitheemse diersoorten

124 *

Het aanwijzen van personen die met de opsporing van bij de
wet bedreigde uitheemse diersoorten gestelde strafbare
feiten, belast zijn

V

Periode
Grondslag

1977BUD art.8

Periode tot 1983:
vernietigen na 76 jaar
(persoonsgegevens)
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

125 *

Het instellen van een vaste commissie (Adviescommissie
Wet bedreigde uitheemse diersoorten)met betrekking tot de
uitvoering van de wet bedreigde uitheemse diersoorten

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1975Criterium 5
BUD art.11
In het spraakgebruik wordt de vaste commissie aangeduid als
Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten. Op 29
februari 1984 is de Adviescommissie door de minister van
Landbouw en Visserij aangewezen als wetenschappelijke autoriteit
in de zin van artikel IX van de Overeenkomst van Washington. De
uitwerking van het 4e lid van dit artikel heeft plaatsgevonden bij KB
van 1 oktober 1976, Stb.560. (opmerking bij minister CRM)

Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten
126 *

Het (kunnen) geven van nadere voorschriften omtrent de
benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheid van
de vaste commissie

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

B

29

Regeling 24 aug.1984 Nr.J4817

Besluit 1 oktober 1976

Periode
Grondslag
Opmerking

1975BUD art.11 lid 4
Inwerkingtreding 26 juli 1975 (opmerking bij minister van CRM)

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

criterium 5

30

127

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van met redenen
omklede beschikkingen ingevolge de wet bedreigde
uitheemse diersoorten

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1977-1992
BUD art.13
Inwerkingtreding half juli 1977. Deze handeling vervalt n.a.v. Wet
van 4 juni 1992, Stb.422

criterium 4

128 *

Het aanwijzen van een ondervoorzitter van de
Adviescommissie

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1976Besluit houdende regelen ter uitvoering van
Artikel 11 lid 4 van de wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten van 1
oktober 1976 art.3 lid 1

Periode tot 1983:
vernietigen na 5 jaar
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

129 *

Het (kunnen) toevoegen van een of meer adjunctsecretarissen aan de vaste commissie

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1976Besluit houdende regelen ter uitvoering van
Artikel 11 lid 4 van de wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten van 1
oktober 1976 art.4 lid 2

Periode tot 1983:
vernietigen na 5 jaar
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

131 *

Het goedkeuren van de kosten, uitvloeiend uit de
werkzaamheden die door, namens of in opdracht van de
vaste commissie worden verricht

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1976Besluit houdende regelen ter uitvoering van
Artikel 11 lid 4 van de wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten van 1
oktober 1976 art.14

vernietigen na 10 jaar

133 *

Het aanwijzen van rijksambtenaren die de vergaderingen
van de vaste commissie kunnen bijwonen met adviserende
stem

V

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

31

Periode
Grondslag
Opmerking

1976Besluit houdende regelen ter uitvoering van artikel 11 lid 4 van de
wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten van 1 oktober 1976 art.6

Periode tot 1983:
vernietigen na 5 jaar
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 10 jaar

134 *

Het benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter, de
leden en de secretaris allen deskundigen op het gebied van
de natuurbescherming, van de vaste commissie

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1975BUD art.11 lid 3
Inwerkingtreding 26 juli 1975

Vernietigen na 76 jaar

2.2.4 In- en uitvoer van uitheemse diersoorten

139 *

Het aanwijzen van ambtenaren die bij de importeur die
invoert of doet invoeren in de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf, worden toegelaten en naleving van hetgeen bij of
krachtens deze beschikking is bepaald, controleren

V

Periode
Grondslag

1984Beschikking BUDEP art.4 lid 1c
periode

Vernietigen na 76 jaar

2.2.5 Natuurbescherming
Natuurbeschermingsraad
140 *

Het instellen van de Natuurbeschermingsraad

B

Periode
Grondslag

1968NBW art.2

criterium 5

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

32

Persoonsgegevens

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

33

142 *

Het op verzoek van de Natuurbeschermingsraad instellen
van de Commissie voor de Faunabescherming

B

Periode
Grondslag

1968NBW art.3 lid 6

criterium 5

145 *

Het (kunnen) verbieden van het onder zich hebben, te koop
vragen, kopen, te koop aanbieden, ten verkoop voorhanden
of voorradig hebben, verkopen of uitzetten van dieren,
eieren, poppen of larven van die dieren, behorende tot een
niet in Nederland van nature in het wild voorkomende soort,
hetzij voor geheel Nederland hetzij voor een deel daarvan
geheel of gedeeltelijk

B

Periode
Grondslag

1968Wet van 28 oktober 1993 tot wijziging van de Vogelwet 1936, de
Jachtwet en de Natuurbeschermingswet Stb.586 art.24a lid 1

criterium 4

Minister van Landbouw
2.1 Toezicht

34

3.1 Objecten van faunabeheer

3.1.1 Jagers
Jachtrecht

147

Het gelasten van vervroegde afbetaling van schadeloosstelling van Rijkswege door het opheffen van
jachtrechten

V

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.71

vernietigen na 10 jaar

149

Het vaststellen bij algemene maatregelen van bestuur van
het aangifteformulier voor schadeloosstelling ingeval van
verbeurd verklaarde jachtrente

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.88 lid 2

criterium 4

157 *

Het stellen van regelen inzake overeenkomsten van huur en
verhuur van het genot van de jacht

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.4 en 5

criterium 4

158 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen inzake de
uitoefening van het genot van de jacht anders dan in
gezelschap van de jachthouder

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.7 lid 1b

criterium 4

159 *

Het stellen, wijzigen en intrekken van regelen ten aanzien
B
van de duur, waarvoor overeenkomsten van huur en verhuur
van het genot van de jacht, moeten worden aangegaan

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.6 lid 5

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

criterium 4

35

Beschikking 27 juli 1955, Stcrt.144

Beschikking duur jachthuurovereenkomsten 1978, 20
maart 1978, nr.J 762 Stcrt.59

160 *

Het (kunnen) afwijken van de wettelijke duur van de
overeenkomst van huur en verhuur van het genot van de
jacht

B

Periode
Grondslag

1978Beschikking 20 maart 1978, Stcrt.59 art.4,5 en 6

criterium 4

162 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen inzake
afmetingen van jachtvelden

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.21 lid 1

criterium 4

163 *

Het stellen van voorwaarden waaronder afgeweken kan
worden van de gestelde afmetingen van jachtvelden

B

Periode
Grondslag

1978Beschikking inzake afmetingen waaraan
Jachtvelden dienen te voldoen van 20 maart 1978, nr. J 758,
Stcrt.59, art.5

criterium 4

165 *

Het geven van toestemming jachthouders te laten jagen op
gronden die niet voldoen aan de gestelde eisen van
jachtvelden

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.21 lid 2

vernietigen na 5 jaar

Jachtvelden

Jachtakten en vogelvergunningen
166 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen inzake
jachtakten

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54

criterium 4

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer
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Beschikking 20 maart 1978, nr.J 758, Stcrt.59

167 *

Het vaststellen van het aanvraagformulier van een jachtakte

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1955Besluit houdende nadere regelen inzake het aanvragen, de
afdoening der aanvragen en het intrekken van de jachtakten van3
juni 1955 art.1 lid 1

vernietigen na 5 jaar

169 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelingen inzake
de geldigheidstermijnen van jachtakten en de verschuldigde
bedragen

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.12 lid 3, art.16, 18 en 35 lid 1

criterium 4

171

Het stellen van nadere regelen bij algemene maatregelen
B
van bestuur m.b.t. de wijze van aanvragen van jachtakten,
de afdoening der aanvragen en het intrekken van jachtakten,
het beroep tegen weigering of intrekking van jachtakten en
de inlevering van jachtakten

Periode
Grondslag
Opmerking

1955Jw 54 art.15 lid 6
De grondslag voor deze handeling is vanaf juni 1992 art.15 lid 5
zie Stb.422 juni 1992.

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

criterium 4

37

Besluit 27 juni 1959
Besluit 18 maart 1978

Wet van 22 mei 1958, Stb.296
Wet van 24 december 1958, Stb.698
Beschikking 20 maart 1978,nr.J 814, Stcrt.59
Beschikking 28 januari 1983, nr. J 560, Stcrt.23
Regeling 23 januari 1989/JBZ 14125, Stcrt.40
Regeling 29 januari 1990, nr.J 90628, Stcrt.22
Regeling 18 maart 1991, nr.J 913672, Stcrt.57
Regeling 24 maart 1992, nr.J.924306, Stcrt.62
Regeling 19 maart 1993, nr.J.933708, Stcrt.59

Besluit 3 juni 1955, Stb.231
Besluit 27 juni 1959, Stb.216
Beschikking 3 februari 1978, nr.J 440, Stcrt.28
Besluit 18 maart 1978, Stb.186
Beschikking 12 januari 1979,Stcrt.11
Besluit 17 december 1993 houdende aanpassing van
een aantal AMVB’s aan de algemene wet bestuursrecht
(M.v.L.), Stb.697

172 *

Het bepalen van de geldsom tegen welke een
vogelvergunning kan worden verstrekt

V

Periode
Grondslag

1966Vogelbesluit 1937 art.32

Periode tot 1965:
vernietigen na 10 jaar
Periode vanaf 1965:
vernietigen na 5 jaar

173 *

Het (kunnen) verstrekken van vogelvergunningen (van
landbouw)

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1937Vogelbesluit 1937 art.35j
De toevoeging (van landbouw) valt onder de minister van CRM
periode 1966-1982

Vernietigen na 5 jaar

174 *

Het bepalen van de periode waarin de verzekering de
aansprakelijkheid van de jager terzake van voorvallen, moet
dekken

V

Periode
Grondslag

1978Jw 54 art.12a lid 4

Vernietigen na 5 jaar

175 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de eisen waaraan
een jachtexamen moet voldoen om te kunnen worden
erkend

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.13a lid 2
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

Criterium 4

Vogelbeschikking 1937 art.5 (vergunningen)

Vogelbeschikking 1937 (vergunningen)

Verzekering

Besluit verplichte verzekering jagers van 11 maart 1978,
Stb.117

Jachtexamen

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

38

Besluit eisen jachtexamen van 8 maart 1978, Stb.118

176 *

Het (kunnen) erkennen van een jachtexamen

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.13a lid 1 en 3
Deze handeling komt erbij n.a.v. Wet 8 juni 1977,Stb.387

Criterium 4

177 *

Het geven van voorschriften over geweren waarmee het
geoorloofd is te jagen

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1955Jw 54 art.22 lid 1a
De grondslag was tot 1978 art.22 lid 1b, na 1978 was het art.22 lid
1a n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

Criterium 4

178 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels met betrekking tot het gebruik van munitie bij de jacht per wildsoort

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1971Jw 54 art.22 lid 8
Deze handeling is erbijgekomen n.a.v.
Wetswijziging van 25 februari 1971, Stb.117

criterium 4

180

Het (kunnen) beperken van geweergebruik bij de jacht op
grond van misbruik

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1955-1993
Jw 54 art.8 lid 3
De grondslag was tot 1977 art.8 lid 3, na 1978 werd het art.8 lid 4.
Dit n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387.

Vernietigen na 50 jaar

Besluit 8 maart 1978, Stb.118
Beschikking 20 maart 1978, nr. J 821, Stcrt.59
Beschikking 4 augustus 1978, nr.J.2836, Stcrt.152
Beschikking 3 december 1979, nr.J.4302, Stcrt.237
Regeling 4 december 1984, nr.J 6654, Stcrt.240
Regeling 17 februari 1987, nr. J 272, Stcrt.37
Regeling 21 januari 1988,nr. J 12492, Stcrt.19
Regeling 10 april 1989, nr. J 892215, Stcrt.73
Regeling 8 februari 1991,nr.J 911612, Stcrt.36

Jachtmiddelen
− Geweer −

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

39

Beschikking 20 maart 1978, nr.J 757, Stcrt.59, Mr. 30 mei
1985, Stcrt. 104, Mr 13 maart 1987, Stcrt.54
Regeling 27 februari 1991,nr.J 912327, Stcrt.46

Regeling 27 februari 1991, nr.J 912327, Stcrt.46

− Slag- en treknetten −
181

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake slag- B
of treknetten als geoorloofde middelen tot jagen

Periode
Grondslag
Opmerking

1955-1977
Jw 54 art.79 lid 1
Deze handeling is vervallen n.a.v. 8 juni 1977, Stb.387

criterium 4

− Lokinstrumenten −
182 *

Het uitsluiten van lokinstrumenten voor de jacht

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.22 lid 1f
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8
juni 1978, Stb.387 De grondslag voor deze
handeling wordt na 1978 art.22 lid 1g

criterium 4

183 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van voor schriften
inzake klemmen

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1971Jw 54 art.22 lid 3
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. wetswijziging van 25
februari 1971, Stb.117

criterium 4

− Klemmen −

−Eendenkooien −
184 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van voor schriften voor
eendenkooien

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.38 lid 1
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

criterium 4

186 *

Het registreren van eendenkooien

B

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

40

Beschikking inzake eisen eendenkooien van 20 maart
1978, nr. J 756, Stcrt.59

Periode
Grondslag

1954Jw 23 art.31 en Jw 54 art.38 lid 1

criterium 2

187 *

Het registreren van de naam en adres van de kooiker

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.39

vernietigen na 5 jaar

189

Het goedkeuren van de verordening waarin de afpalingsafstand wordt vastgesteld

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.33

criterium 6

190 *

Het vaststellen van het opschrift en de plaats van een afpalingskring

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.41

criterium 6

Beschikking houdende het opschrift van de palen van de
kring van een eendenkooi van 13 juni 1955, nr. WVJ
4395, Stcrt.111

− Andere jachtmiddelen −
192 *

Het vaststellen van middelen waarmee het de grondgebruiker geoorloofd is schadelijk wild op te sporen, te
bemachtigen en te doden

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.54 lid 4

criterium 6

193 *

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
(kunnen) verbieden of niet dan voorwaardelijk toestaan van
bepaald aangewezen middelen voor het doden, vangen en
pogen te vangen van in de vogelwet bedoelde beschermde
vogels en vogels

B

Periode
Grondslag

1937Vw art.23 lid 1

criterium 4

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

41

Vogelbesluit 1937 art.14 – 22

194 *

Het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
(kunnen) verbieden of niet dan voorwaardelijk toestaan van
zich in het veld bevinden met bepaald aangewezen
middelen, geschikt tot het vangen of doden van in de
vogelwet bedoelde beschermde vogels en vogels

B

Periode
Grondslag

1937Vw art.23 lid 2

criterium 4

Vogelbesluit 1937 art.14-22

3.1.2 Wild
Bij wet genoemd wild
195 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van voorschriften
inzake de bescherming van in het wild levende dieren,
uitgezonderd vogels, die in die mate gevangen of gedood
worden, dat daardoor de belangen van de land-, tuin- en
bosbouw bedreigd worden

B

Periode
Grondslag

1914Nuttige Dierenwet art.1

criterium 4

196 *

Het geven van voorschriften inzake de instandhouding van
wild

B

Periode
Grondslag

1955w 54 art.21 lid 3

criterium 4

199

Het bepalen van het tijdvak waarin het toegestaan is eieren
van waterwild te zoeken, te rapen, voor verkoop in voorraad
te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, af te leveren
of te vervoeren

B

Periode
Grondslag

1923-1955
JW 23, ART.30

criterium 4

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

42

Regeling 1 oktober 1987, nr. J 8145, Stcrt.190
Interimregeling Lokganzen ingetrokken gelijk
met het in werking treden van de Wet 7 juli 1988
n.a.v. Regeling 19 oktober 1988, nr. J 88/10962, Stcrt.206

200 *

Het aanwijzen van soorten waarop de grondgebruiker op de
door hem gebruikte grond het recht heeft te jagen

B

Periode
Grondslag

1993Wet van 28 oktober 1993, art.8 lid 1 en 2

criterium 6

201 *

Het kunnen wijzigen van de omschrijvingen van de
begrippen grof wild, klein wild, waterwild, schadelijk wild en
wild

B

Periode
Grondslag

1923Jw 23 art.1 en Jw 54 art.2

Criterium 4

202 *

Het vaststellen en wijzigen van het begrip “beschermde
vogels”

B

Periode
Grondslag

1937Vw art.1 lid 2

criterium 4

203 *

Het vaststellen en wijzigen van de begrippen vogels, eieren
en veld

B

Periode
Grondslag

1937Vw art.3

criterium 4

204 *

Het aanwijzen van vogels voor de kooi en voor de jacht

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1937Vogelbesluit 1937 art.9 en 10
zie voorts art.24 van het Vogelbesluit en $2 van de
Vogelbeschikking

Criterium 6

205 *

Het bepalen van vogelsoorten die niet tot de beschermde
soorten gerekend zullen worden

B

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit art.3

criterium 6

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer
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Besluit 28 juli 1945, Stb. F 128 en Wet 25 mei 1972,
Stb.280 en Wet van 28 oktober 1993, Stb.586

Wet van 9 september 1970, Stb.422

206 *

Het bij beschikking aanwijzen van beschermde vogels en
van voorwaardelijk onbeschermde vogels

B

Periode
Grondslag

1937Vw art.1 lid 2 en 3

criterium 4

Beschikking betreffende het onbeschermd
verklaren van in artikel 3 van het Vogelbesluit
1937 genoemde vogels van 24 december 1986,
V. J 9621 rondschrijven van Min.LNV 13
jan.1987 NMF/F86- 17595, aan de
Commissarissen der Koningin

Niet bij wet genoemd wild
208 *

Het stellen van regels inzake het geheel of gedeeltelijk verbieden van het uitzetten van andere diersoorten dan bij wet
genoemd

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.58 lid 2

criterium 4

209 *

Het doen opstellen van rondschrijven inzake veranderingen
in regelgeving aangaande onbeschermde vogels

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1966Circulaire
de circulaires/ rondschrijven hebben
Verschillende geadresseerden

Vernietigen na 5 jaar

Handel en vervoer van wild
210

Het vaststellen van regelen inzake de bemachtigde en
gedode dieren en de opbrengst daarvan

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.62

criterium 4

211 *

Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen inzake het ten V
verkoop voorhanden hebben, te koop aanbieden, te verkopen of af te leveren wild

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

44

Beschikking inzake het uitzetten van dieren van 8
augustus 1977 nr. J 2227, Stcrt.153

Actor staatssecretaris van CRM periode 1966-1982

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.60 lid 6
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

212

Het aanwijzen van wild waarvoor het verboden is dat wild ten B
verkoop voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te
verkopen of af te leveren

Periode
Grondslag
Opmerking

1978-1993
Jw 54 art.60 lid 4
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

Criterium 4

213 *

Het stellen van regels inzake het aantekenen door
wildhandelaren van diersoorten behorende tot een onder het
grofwild gerangschikte soort dat zij voorhanden, in voorraad
hebben dan wel bij derden opgeslagen houden

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.62 lid 1c
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8
Juni 1977, Stb.387

criterium 4

214

Het bij algemene maatregelen van bestuur vaststellen van
de voorwaarden waaronder is toegestaan wild afkomstig uit
koelhuizen ten verkoop voorhanden te hebben, te koop aan
te bieden, te verkopen af te leveren en te vervoeren

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.42

criterium 4

215 *

Het aanwijzen van natuurlijke personen of rechtspersonen
voor het vervoer van vogels

V

Periode
Grondslag

1966Vogelbesluit 1937 art.26

Periode tot 1983:
vernietigen na 10 jaar
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 5 jaar

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

vernietigen na 5 jaar

45

Beschikking 29 januari 1979, nr.J 84, Stcrt.23 Regeling 6
november 1981, nr.J 6856, tcrt.217
Regeling 11 januari 1988, nr. J 11278, Stcrt.12

Beschikking 20 maart 1978, Nr.J 873, Stcrt.59

Vogelbeschikking 1937 $4 (vergunningen)

216

Het (kunnen) erkennen van hier te lande gevestigde
koelhuizen

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw23 art.42

Criterium 4

217

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake
geleidebiljetten, verklaringen van opslag en de verklaringen
van oorsprong

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1955-1977
Jw 54 art.64 lid 2 en 3
Deze handeling is vervallen n.a.v. Wet 8 juni
1977,Stb.387

criterium 4

219 *

Het (kunnen) vaststellen van merken welke uitsluitend
bestemd zijn om te worden aangebracht op dieren
behorende tot een door de minister van Landbouw
aangewezen in deze wet genoemde soort

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.67 lid 1

vernietigen na 5 jaar

220 *

Het aanwijzen van diersoorten die in aanmerking komen
voor merken

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.67 lid 1
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8
juni 1977, Stb.387

Criterium 4

221 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake het
verstrekken, intrekken en het leveren van merken

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.67 lid 2

criterium 4

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

46

Beschikking inzake het vaststellen van
wildmerken van 20 maart 1978, nr.J 876, Stcrt.59
Beschikking 14 december 1993, nr.J 9317959, Stcrt.246

Beschikking 20 maart 1978, Nr.J 876, Stcrt.59
Beschikking 14 december 1993, nr.J.9317959, Stcrt.246

222

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake het
vervoeren en het anders dan ten vervoer onder zich hebben
van wild

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1955-1977
Jw 54, art.68
Deze handeling is vervallen n.a.v. 8juni 1977, Stb.387

criterium 4

223

Het erkennen van praeparateurs

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vw art.15 lid 1
Deze handeling is komen te vervallen door de wijziging van 10
januari 1947

vernietigen na 5 jaar

224

Het stellen van regels inzake het erkennen van
praeparateurs

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vw art.15 lid 2
Deze handeling is komen te vervallen door de wijziging van 10
januari 1947

criterium 4

225 *

Het verstrekken van een merkteken

B (gedeeltelijk)

Periode
Grondslag

1937Vogelbeschikking 1937 art.16 lid f (art.h 1937-1965)
Beschikking 2 juni 1947, V.31000 Stcrt.1947, nr.105 verandert de
grondslag in art.16f. In 1987 is de grondslag eveneens art.16 lid f

Periode 1966-1982: B
(criterium 4)
Overige perioden:
vernietigen na 5 jaar

Opmerking

226 *

Het stellen van nadere regelen inzake het afgeven van
B
certificaten bedoeld voor de invoer of de uitvoer van een Bed

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.11

227 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen omtrent in- B
en uitvoer van bedreigde uitheemse diersoorten

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.11

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

criterium 6

criterium 4

47

228 *

Het stellen van nadere regelen omtrent binnengekomen
douanegoederen en de uitvoer van goederen

B

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.12, 13 en 14

criterium 4

Minister van Landbouw
3.1 Objecten van faunabeheer

48

3.2 Instrumenten van faunabeheer

3.2.1 Machtigingen
232 *

Het (kunnen) verlenen van ontheffingen inzake gebruik van
geweren en munitie bij de jacht

V

Periode
Grondslag

1978Beschikking 20 maart 1978, Stcrt.59 art.4

Vernietigen na 50 jaar

233 *

Het adviseren van de vaste commissie (adviescommissie
Wet BUD) inzake voorschriften verbonden aan ontheffingen
van het verbod bedreigde diersoorten onder zich te hebben,
te koop aan te bieden of af te leveren

B

Periode
Grondslag

1976Besluit 1 oktober 1976 art.9

criterium 3

234 *

Het (kunnen) verlenen en intrekken met eventuele
V
voorschriften van ontheffingen van het verbod bedreigde
diersoorten onder zich te hebben, te koop aan te bieden of af
te leveren

Periode
Grondslag

1977BUD art.5 lid 1 en 2

Vernietigen na 5 jaar

235 *

Het (kunnen) verlenen van vrijstellingen en ontheffingen
inzake het verbod in het in- en uitvoerbesluit aangewezen
goederen in- en uit te voeren

V

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.4

Vernietigen na 5 jaar

236 *

Het (kunnen) verlenen van ontheffingen of vrijstellingen voor
het vangen of doden van een beschermde diersoort

V

Periode
Grondslag

1968NBW art.25 lid 1

Vernietigen na 5 jaar

Minister van Landbouw
3.1 Instrumentn van faunabeheer

49

237 *

Het bepalen van de gegevens die verstrekt dienen te worden V
en welke als bewijsstukken moeten worden overlegd bij het
aanvragen van een vergunning of ontheffing inzake in of
uitvoeren van dieren

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.5

Vernietigen na 5 jaar

238

Het (kunnen) verlenen van ontheffingen of vrijstellingen voor
het vangen of doden van een beschermde diersoort

V

Periode
Grondslag

1968-1982
NBW art.25 lid 1

vernietigen na 5 jaar

3.2.2 Vergunningen
Wildvergunningen
248 *

Het (kunnen) verlenen van vergunningen om bepaalde
diersoorten uit te zetten

V

Periode
Grondslag

1977Beschikking inzake het uitzetten van dieren van 8 augustus 1977
nr.J 2227, Stcrt.153

vernietigen na 5 jaar

250

Het (kunnen) verlenen van vergunningen voor het oprichten
van eendenkooien

V

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.37

vernietigen na 5 jaar

251

Het (kunnen) verlenen van vergunning om, in afwijking van
de voorschriften van de wet, op gebruikte grond en op grond
van anderen in gebruik wild of schadelijk gedierte te vangen
of te doden of door een of meer bepaald aangewezen
personen te laten vangen of te doden

B

Minister van Landbouw
3.1 Instrumentn van faunabeheer

50

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.60 lid 1

criterium 6

252 *

Het (kunnen) verlenen van vergunningen om te jagen op met V
name genoemde wildsoorten ter voorkoming en ter
bestrijding van schade

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.53 lid 1

Vernietigen na 5 jaar

Vogelvergunningen
253 *

Het adviseren van de Commissaris in de Provincie inzake
het (kunnen) verlenen en intrekken van vergunningen

B

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.23 lid 4, 5

criterium 3

254 *

Het (kunnen) verlenen van vergunningen om te jagen op bij
regeling genoemde vogelsoorten

Periode
Grondslag

1987Regeling 24 februari 1987, nr.J 1434, Stcrt.40, art.2

255

Het (kunnen) verlenen van vergunning aan grondeigenaren, V
gebruikers of aan hun lasthebbers op verzoek van eigenaren
of gebruikers van gronden of wateren beschermde vogels
die schade aanrichten of overlast veroorzaken of zulks
dreigen dat te doen, te doden, te vangen en daarna te
vervoeren, hun nesten te verstoren en deze activiteiten door
giften of beloften aan te moedigen of te belonen

Periode
Grondslag

1937-1982
Vw art.10

Minister van Landbouw
3.1 Instrumentn van faunabeheer

V
Vernietigen na 5 jaar

Vernietigen na 5 jaar

51

Regeling 11 april 1986 nr.J 2291, Stcrt.71

256

Het (kunnen) verlenen van vergunningen bepaalde soorten
beschermde vogels (uitgezonderd verminkte vogels) te
vangen voor de kooi of voor de jacht, ten verkoop
voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen,
af te leveren, zowel binnen als buiten het veld te vervoeren
en ten vervoer aan te bieden, benevens de voor de jacht
gevangen vogels in te voeren, door te voeren of uit te voeren

Periode
Grondslag

1966-1982
Vw art.11 lid 1 en 2 en art.14

Vernietigen na 5 jaar

257 *

Het (kunnen) verlenen van vergunning in het belang van de
vogelstand, de opvoeding of de wetenschap tot het
verrichten van bij de in de vogelwet genoemde verboden
activiteiten

V

Periode
Grondslag

1937Vw art.21

Vernietigen na 5 jaar

258 *

Het (kunnen) verlenen van de vogelvergunningen H
(schieten van beschermde vogels) en G (schieten van
onbeschermde vogels) tot het gebruik maken van
vuurwapenen bij het doden van beschermde vogels en
vogels

V

Periode
Grondslag

1937Vw art.22 lid 1

Vernietigen na 5 jaar

259

Het (kunnen) verlenen van vergunning voor het vervoeren en V
ten vervoer aanbieden van beschermde vogels en eieren en
nesten van beschermde vogels

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vw art.24
Deze handeling is vervallen na 10 januari 1947

Minister van Landbouw
3.1 Instrumentn van faunabeheer

V

Vernietigen na 5 jaar

52

260 *

Het (kunnen) verlenen van vergunning (Vogelvergunning D)
tot het vervoeren en ten vervoer aanbieden van op
geoorloofde wijze voorhanden gehouden gepraepareerde
beschermde vogels en vogels bedoeld in de vogelwet

V

Periode
Grondslag

1937Vw art.24

Vernietigen na 5 jaar

261 *

Het (kunnen) verstrekken van vergunningen om beschermde V
vogels te vangen of te doden

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.15, 16

Vernietigen na 5 jaar

262 *

Het (kunnen) verstrekken van vergunningen om vogels te
doden of te vangen met verboden vangmiddelen

V

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.17

Vernietigen na 5 jaar

265 *

Het bij algemene maatregel van bestuur voorwaardelijk
B
toestemming (kunnen) verlenen van aan een
vogelvergunninghouder te koop aanbieden, verkopen en
afleveren van dode beschermde vogels en het ter
verzending aan hen vervoeren en ten vervoer aanbieden van
die vogels

Periode
Grondslag

1937Vw art.16

266 *

Het bepalen van de prijs van een Vogelvergunning B

V

Periode
Grondslag

1937Vogelbeschikking 1937 art.15

Periode tot 1966:
vernietigen na 5 jaar
Periode 1966-1982:
vernietigen na 10 jaar
Periode vanaf 1983:
vernietigen na 5 jaar

Minister van Landbouw
3.1 Instrumentn van faunabeheer

Criterium 6

53

Vogelbesluit art.11 en 26 Vogelbeschikking
(vergunningen)

267 *

Het verlenen van de Vogelvergunningen D

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1937Vogelbeschikking 1937 editie 1987 art.29
In editie 1937 is het art.30

Vernietigen na 5 jaar

268 *

Het bepalen van de prijs van een Vogelvergunning E

V

Periode
Grondslag

1937Vogelbeschikking 1937 art.35

Vernietigen na 5 jaar

269 *

Het verstrekken van verlof tot vernietiging van het bij de
Vogelvergunningen A-1, A-2, A-3 en A-4 behorende
ontvangstregister met aantekeningen over de ontvangst van
kooivogels

V

Periode
Grondslag

1937Vogelbeschikking 1937 art.10 lid a

Vernietigen na 5 jaar

270 *

Het verstrekken van verlof tot vernietiging van het bij de
Vogelvergunningen A-5, A-6 en A-7 behorende vangregister
waarin is bijgehouden het aantal en de soort gevangen
vogels

V

Periode
Grondslag

1937Vogelbesluit 1937 art.11 lid a

Vernietigen na 5 jaar

271 *

Het bepalen van de geldigheidsduur van de vergunningen A- V
5, A 6 en A-7

Periode
Grondslag

1937Vogelbeschikking 1937 art.6

Minister van Landbouw
3.1 Instrumentn van faunabeheer

Vernietigen na 5 jaar

54

Preparateursvergunningen
272

Het (kunnen) verlenen van vergunningen aan erkende
V
preparateurs tot het ten verkoop voorhanden hebben, te
koop aanbieden, verkopen, afleveren, vervoeren, ten vervoer
aanbieden en invoeren van dode, beschermde vogels

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vw art.15 lid 1
Deze handeling is vervallen na 10 januari 1947

273 *

Het (kunnen) verlenen van vergunningen voor het onder zich V
hebben, te koop vragen, kopen en vervoeren van dode
beschermde vogels, alsmede tot het te verkoop aanbieden,
verkopen, afleveren, ten vervoer aanbieden, invoeren en
doorvoeren van (geprepareerde) beschermde vogels

Periode
Grondslag
Opmerking

1937Vw art.15
Zie ook art.25 van het Vogelbesluit 1937 en $3 van de
Vogelbeschikking 1937 (vergunningen)

Vernietigen na 5 jaar

274

Het (kunnen) verlenen van vergunning tot het onder zich
hebben van geprepareerde beschermde vogels anders dan
bedoeld in de vogelwet

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vw art.15 bis lid 2
Zie ook art.25 bis van het Vogelbesluit en $7 van de
Vogelbeschikking en voorts de circulaire van de Staatssecretaris
van OK&W van 10 oktober 1951, V. 2125751.

Vernietigen na 5 jaar

275

Het doen samenstellen van een lijst van vogelvergunningen
B-1 en B-2 houders en preparateurs

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1980-1988
rondschrijven CRM 10 juli 1980
de lijst van houders is geldig tot 1 mei 1988

vernietigen na 5 jaar

vernietigen na 5 jaar

Kooivogelvergunningen
Minister van Landbouw
3.1 Instrumentn van faunabeheer

55

276 *

Het (kunnen) verlenen van vergunningen ter voorziening in
de behoefte aan kooivogels

V

Periode
Grondslag

1937Vogelbeschikking 1937 art.4

Vernietigen na 5 jaar

In- en uitvoervergunningen
277 *

Het (kunnen) verlenen van vergunningen voor de in- en
V
uitvoer van in het in- en uitvoerbesluit aangewezen goederen

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.2 lid 1 en art.3 lid 1

Minister van Landbouw
3.1 Instrumentn van faunabeheer

vernietigen na 5 jaar

56

Beschikking van de minister van Economische
Zaken van 9 september 1937, Stcrt.173

4.1 Florabeheer

4.1.1 Objecten
279 *

Het bij Algemene Maatregel van Bestuur aanwijzen van een
in Nederland in het wild voorkomende plantensoort als
beschermde plantensoort

B

Periode
Grondslag

1968NBW art.22 lid 1 a

Criterium 4

4.1.2 Instrumenten
280 *

Het (kunnen) verlenen van ontheffingen of vrijstellingen voor
het onder zich hebben of te koop aanbieden van een
beschermde plantensoort

V

Periode
Grondslag

1968NBW art.25 lid 1

Vernietigen na 5 jaar

281 *

Het (kunnen) verlenen van vrijstellingen en ontheffingen
inzake het verbod in het in- en uitvoerbesluit aangewezen
goederen in- en uit te voeren

V

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.4

Vernietigen na 5 jaar

282 *

Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen omtrent in- B
en uitvoer van bedreigde uitheemse plantensoorten

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.11

Minister van Landbouw
Florabeheer

Criterium 4

57

KB 6 augustus 1973, Stb.487, Besluit
Beschermde inheemse plantensoorten. Besluit 23
Mei 1991, houdende wijziging van het Besluit
Beschermde inheemse plantensoorten, Stb.329

283 *

Het (kunnen) verlenen van vrijstellingen en ontheffingen
inzake het verbod in het in- en uitvoerbesluit aangewezen
goederen in- en uit te voeren

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.4

Vernietigen na 5 jaar

284 *

Het (kunnen) verlenen van vrijstellingen en ontheffingen
inzake het verbod in het in- en uitvoerbesluit aangewezen
goederen in- en uit te voeren

V

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.4

Vernietigen na 5 jaar

285 *

Het bepalen van de gegevens die verstrekt dienen te worden V
en welke als bewijsstukken moeten worden overlegd bij het
aanvragen van een vergunning of ontheffing inzake het in of
uitvoeren van planten

Periode
Grondslag

1985In- en uitvoerbesluit art.5

Minister van Landbouw
Florabeheer

V

Vernietigen na 5 jaar

58

3. OVERIGE ACTOREN ONDER DE ARCHIEFZORG VAN LNV

59

Adviescommissie wet bedreigde uitheemse diersoorten
132 *

Het instellen van sub-commissies met mogelijkheid van
bijwonen met adviserende stem

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1976Besluit houdende regelen ter uitvoering van artikel 11 lid 4 van de
wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten van 1 oktober 1976 art.5 lid
1

Criterium 5

135 *

Het opstellen van nadere regelen omtrent werkzaamheden
van de vaste- en de subcommissie

B

Periode
Grondslag

1976Besluit houdende regelen ter uitvoering van artikel 11 lid 4 van de
wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten van 1 oktober 1976 art. 12

Criterium 5

136 *

Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden B
van het afgelopen jaar

Periode
Grondslag

1976Besluit houdende regelen ter uitvoering van artikel 11 lid 4 van de
wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten van 1 oktober 1976 art.15
lid 1

Criterium 2

137 *

Het geven van adviezen aan de commissie alvorens
voordrachten gedaan worden voor de vaststelling, de
wijziging of de intrekking van een algemene maatregel van
bestuur omtrent bedreigde uitheemse diersoorten

B

Periode
Grondslag

1976Besluit houdende regelen ter uitvoering van artikel 11 lid 4 van de
wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten van 1 oktober 1976 art.9

Criterium 3

Hoofdstuk 4: Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten

60

138 *

Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de
minister van CRM thans de minister van Landbouw over
maatregelen met betrekking tot de uitvoering van de wet
bedreigde uitheemse diersoorten en hem desgevraagd bij
die uitvoering bijstaat

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1975BUD art.11
Inwerkingtreding 26 juli 1975

criterium 3

Hoofdstuk 4: Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten

61

Commissie van bijstand

119

Het opstellen van het Reglement waarin de werkwijze en de
verantwoording van de uitgaven van de Commissie van
Bijstand geregeld zijn

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vogelbesluit art.8
vervallen door KB 10 mei 1947, Stb. V.H 148

criterium 5

121

Het onderzoeken van die gevallen, welke omschreven zijn in
het reglement

V

Periode
Grondslag
Opmerking

1945-1947
Vogelbesluit art.7
Vervallen door KB.10 mei 1947, Stb.V.H 148

vernietigen na 5 jaar

122

Het desgevraagd of uit eigener beweging de minister van
Landbouw adviseren inzake maatregelen, met betrekking tot
de uitvoering van de vogelwet genomen of te nemen, en
hem desgevraagd bij de uitvoering bij te staan

B

Periode
Grondslag

1937-1947
Vw art.4 lid 1

criterium 3

123

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake het
bepalen van het tijdvak of het gedeelte van het Rijk waarin
een vogelsoort niet tot een beschermde soort behoort

B

Periode
Grondslag

1937-1947
Vogelbesluit art.3

Criterium 3

Commissie van bijstand

62

Jachtcommissie

62

Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren inzake
bezwaar tegen vergoedingen in geval van schade

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.94

criterium 3

63

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake het
verstrekken van opdracht aan bepaalde personen op
bepaald aangewezen gronden wild of schadelijk gedierte te
beperken of op de te ruimen

B

Periode
Grondslag

1923-1955
JW 23 art. 61, lid 1

criterium 3

146

Het bij besluit regelen van de geldigheid van een jachtrecht
(recht op jachtrente)

B

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.97

criterium 6

Jachtcommissie

63

Jachtfonds
79 *

Het bevorderen van het instandhouden van wild, waarvan
handhaving in de vrije natuur waardevol is, door onderzoek,
opleiding, voorlichting en maatregelen tot voorkoming van
schade door wild

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.28 lid 2

criterium 6

81 *

Het bepalen van de hoogte van door wild aangerichte
schade

B

Periode
Grondslag

1978Beschikking inzake tegemoetkoming in wildschade door het
Jachtfonds van 10 oktober 1978, J 3268, Stcrt.200 art.3

criterium 6

82 *

Het verlenen van tegemoetkomingen in door wild aangerichte schade op grond van regels van de minister van
Landbouw

V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.28 lid 2 en Beschikking 10 oktober 1978, J 3268,
Stcrt.200 art.2 en art.6 lid 2

vernietigen na 5 jaar

168 *

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake de prijs
van jachtakten

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.35 lid 1
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

criterium 3

Jachtfonds

64

Beschikking 28 januari 1983, nr.J 560, Stcrt.23
Beschikking betreffende vaststelling bijdrage Jachtfonds van 13 maart 1984, nr.J 807, Stcrt.57

Jachtraad
20 *

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake het
aanwijzen van gebieden waar het verboden is te jagen met
geweer

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.26 lid 1q
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
Vta Bene: Deze handeling schept voor de minister van Landbouw
de mogelijkheid voor wild dat bescherming behoeft, zijn
‘rustgebieden’ aan te wijzen.

criterium 3

42 *

Het adviseren van de minister van landbouw inzake het vast- B
stellen van de niet tot de inheemse fauna behorende
verwilderde diersoorten die beperkt zullen worden

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.54 lid 1
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

70 *

Het stellen en wijzigen van reglementen waarin de werkwijze B
van de Jachtraad nader geregeld is

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.3 lid 7

criterium 5

72 *

Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de
minister van Landbouw over onderwerpen van algemene
aard met betrekking tot de uitvoering van de jachtwet

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.3 lid 1

criterium 3

Jachtraad

criterium 3

65

73 *

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake de
termijnen waarin jacht op ander dan in de wet genoemd wild
geopend zal zijn

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.20 lid 2

Criterium 3

156 *

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake regels
B
voor overeenkomsten van huur en verhuur van het genot van
de jacht

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.6 lid 5

criterium 3

161 *

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake
afmetingen waaraan jachtvelden hebben te voldoen

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.21 lid 1

criterium 3

168 *

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake de prijs
van jachtakten

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1978Jw 54 art.35 lid 1
Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

criterium 3

185

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake het
registreren van eendenkooien

B

Periode
Grondslag

1955-1977
Jw 54 art. 38 lid 2

criterium 3

Jachtraad

66

Beschikking 1 november 1993, nr.J9316992, Stcrt.213

Beschikking 28 januari 1983, nr.J 560, Stcrt.23
Beschikking betreffende vaststelling bijdrage Jachtfonds van 13 maart 1984, nr.J 807, Stcrt.57

Wildschadecommissie
44 *

Het aanwijzen van taxateurs voor het taxeren van de schade V

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.46 lid 2 en vanaf 8 juni 1977 art.49 lid 1

vernietigen na 5 jaar

80 *

Het adviseren van het jachtfonds inzake de hoogte van door
wild aangerichte schade

B

Periode
Grondslag

1978Beschikking inzake tegemoetkoming in wildschade door het
Jachtfonds van 10 oktober 1978, J 3268, Stcrt.200 art.3

criterium 3

90 *

Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de
minister van Landbouw inzake maatregelen ter voorkoming
en bestrijding van wildschade

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.44 l

criterium 3

97 *

Het opstellen van een reglement met de werkwijze van de
wildschadecommissie

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.44 lid 3

criterium 5

100 *

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van wildschade

B

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.44 lid1a

criterium 3

Wildschadecommisscie

67

103 *

Het adviseren van de partijen die betrokken zijn bij schade
V
en het opstellen en uitbrengen van rapport inzake de schade

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.48 en 49 lid 1

vernietigen na 5 jaar

179 *

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake het
beperken van geweergebruik bij de jacht op grond van
misbruik

B

Periode
Grondslag
Opmerking

1955Jw 54 art.8 lid 3
De grondslag was tot 1977 art.8 lid 3, na 1978 werd het art.8 lid 4.
Dit n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387.

Criterium 3

191

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake het
B
vaststellen van middelen waarmee het de grondgebruiker
geoorloofd is schadelijk wild op te sporen, te bemachtigen en
te doden

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.54 lid 4

Wildschadecommisscie

Criterium 3

68

Natuurbeschermingsraad
141 *

Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de
minister van CRM thans de minister van Landbouw inzake
zaken, welke op de natuurbescherming betrekking hebben

B

Periode
Grondslag

1968NBW art.2

criterium 3

143 *

Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de
minister van CRM thans de minister van Landbouw omtrent
maatregelen met betrekking tot de uitvoering van de
vogelwet genomen of te nemen, en hem desgevraagd bij de
uitvoering bij te staan

B

Periode
Grondslag

1968Vogelwet editie ? bij artikel 4 lid 1

Criterium 3

144 *

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake het
verbieden van het onder zich hebben, te koop vragen,
kopen, te koop aanbieden, ten verkoop voorhanden of
voorradig hebben, verkopen of uitzetten van dieren, eieren,
poppen of larven van die dieren, behorende tot een niet in
Nederland van nature in het wild voorkomende soort, hetzij
voor geheel Nederland hetzij voor een deel daarvan geheel
of gedeeltelijk

B

Periode
Grondslag

1968Wet van 28 oktober 1993 tot wijziging van de Vogelwet 1936, de
Jachtwet en de Natuurbeschermingswet Stb.586 art.24a lid 1

criterium 3

207 *

Het adviseren van de minister van CRM thans de minister
van Landbouw inzake het aanwijzen van in Nederland
voorkomende in het wild voorkomende diersoort als
beschermde diersoort

B

Periode
Grondslag

1968NBW art.22

criterium 3

Natuurbeschermingsraad

69

Natuurbeschermingsraad

70

4. ACTOREN BUITEN DE ARCHIEFZORG VAN LNV

71

Commissaris van de Koningin
186

Het registreren van eendenkooien

Periode
Grondslag

1923-1953
Jw 23 art.31 en Jw 54 art.38 lid 1

230

Het (kunnen) verlenen van machtigingen om: - mollen te
vangen of te doden op gronden bij anderen in gebruik; mollen of huiden van mollen ten verkoop in voorraad te
hebben, te koop aan te bieden, te verkopen of te vervoeren

Periode
Grondslag
Opmerking

1917-1963
Molwet art.1 en 2 periode 1917-1963
Deze handeling is opgeheven in 1963 zie wet 3 april 1963, Stb.634

231

Het (kunnen) verlenen van ontheffingen om kikvorsen voor
verkoop voorradig te hebben, te koop aan te bieden, te
verkopen of te vervoeren

Periode
Grondslag
Opmerking

1917-1963
Molwet art. 4
Deze handeling is opgeheven in 1963, zie wet 3 april 1963,
Stb.634

244

Het (kunnen) verlenen van kosteloze vergunningen aan
dagloners en arbeiders voor het vangen van houtsnippen en
flouwen

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.119

Commissaris van de Koningin

72

245

Het (kunnen) verlenen van vergunningen in gesloten jachttijd
tot het houden van drijf- en klopjachten aan houders van een
grote jachtakte

Periode
Grondslag

1923-1955
Jw 23 art.21

246

Het (kunnen) verlenen van vergunningen om wild te vangen
en levend te vervoeren

Periode
Grondslag

1923-1955

247

Het (kunnen) verlenen van vergunningen om honden in
gesloten jachttijd te brengen voor het wild in het jachtveld

Periode
Grondslag

1923-1955

263

Het afgeven van vergunningen om in bijzondere gevallen
beschermde vogels te doden of te vangen, hun nesten te
verstoren, de handelingen aan te moedigen of te belonen

Periode
Grondslag
Opmerking

1945-1993
Vogelbesluit 1937 art.23 lid 1 en 2
Zie voor de afgifte van deze vergunningen
(Vogelvergunningen H) het rondschrijven van de minister van
Landbouw 13 januari 1986, NMF/F 86-17595 gericht aan de
Commissaris der Koningin.

Jw 23 art.28

Jw 23 art.29

Commissaris van de Koningin

Rondschrijven van de minister van
Landbouw 13 januari 1986, NMF/F 86-17595 gericht aan
de Commissaris van de Koningin
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Representatieve organisaties
Het gaat hier om representatieve organisaties op het gebied van de landbouw, de bosbouw, de natuurbescherming, de jacht en het eendenkooibedrijf.
68 *

Het benoemen van de overige leden van de Jachtraad

Periode
Grondslag

1955Jw 54 art.3 lid 4

Representatieve organisaties

Persoonsgegevens

74

Landbouwverenigingen
93

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake het
aanwijzen van de leden en plaatsvervangende leden van de
schadecommissies

Periode
Grondslag

1923-1955

Jw 23 art.59 lid 2

Landbouwverenigingen

75

Centrale organisaties voor de landbouw of de bescherming en bestudering van vogels
Het gaat hier om organisaties die bij de uitvoering van de Vogelwet 1936 bijzonder betrokken zijn.
115

Het adviseren van de minister van Landbouw inzake het
benoemen van leden van de Commissie van Bijstand

Periode
Grondslag
Opmerking

1937-1947
Vogelbesluit art.4 lid 3
Vervallen door KB.10 mei 1947, Stb. V.H 148

Centrale organisaties voor de landbouw of de bestudering van vogels
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