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Voor u ligt het rapport waarin de uitkomsten van een onderzoek, gehouden in het kader van het Project Invoering
Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT), zijn weergegeven.
PIVOT is een projectorganisatie, die in mei 1991 door de Algemene Rijksarchivaris in het leven is geroepen. De
aanleiding daarvoor vormde de (voorgenomen) verkorting van de overbrengingstermijn conform de nieuwe
Archiefwet van vijftig naar twintig jaar. Vanuit het oogpunt van democratisering van het openbaar bestuur moet deze
termijnverkorting positief worden beoordeeld. Immers: eerder overgedragen archieven worden ook eerder openbaar
en toegankelijk voor het publiek.

Voor de Rijksarchiefdienst betekent deze termijnverkorting echter dat, wanneer er geen maatregelen worden
genomen, zij overstroomd worden met archiefmateriaal. De neerslag van dertig jaar overheidshandelen zou immers
bij de invoering van de nieuwe wet ineens moeten worden overgebracht naar de depots van de archiefdiensten. Voor
de centrale rijksorganen wordt de omvang van deze stroom geschat op ongeveer 600 strekkende kilometer archief
over de periode 1943-1973 en over de periode 1973-1990 op nog eens eenzelfde hoeveelheid. Omdat een dergelijke
hoeveelheid archiefmateriaal niet beheersbaar en hanteerbaar is en de opslag ervan te kostbaar, heeft de
Rijkarchiefdienst in het kader van PIVOT tezamen met de verschillende Hoge Colleges van Staat en de ministeries
maatregelen getroffen om deze vloed te kanaliseren.
Bij het uitvoeren van deze inhaaloperatie moesten reeds bestaande problemen bij de archiefzorg van de rijksoverheid
in versneld tempo worden opgelost. Onder de oude Archiefwet zijn grote achterstanden in het selecteren van naoorlogs archiefmateriaal en in het overbrengen van archief van vóór 1940 naar de Rijksarchiefdienst geconstateerd. In
inspectierapporten van deze dienst werd daar al op gewezen, maar door het rapport “Archiefbeheer en -behoud bij
het Rijk” dat de Algemene Rekenkamer in 1988 uitbracht, is dit probleem pas in zijn volle omvang tot politiek Den
Haag doorgedrongen.
PIVOT is mogelijk geworden door de inzet van extra financiële middelen die de minister van WVC in 1991 heeft
toegezegd: 17 miljoen gulden over een periode van 10 jaar (de looptijd van het project). Daarnaast zetten de
ministeries en de Hoge Colleges van Staat, zelf immers verantwoordelijk voor selectie en overdracht van hun
archieven, elk eigen middelen in om deze operatie mogelijk te maken. Afspraken daarover zijn vastgelegd in
convenanten die de verschillende secretarissen-generaal of vertegenwoordigers van de Hoge Colleges van Staat met
de Algemene Rijksarchivaris hebben gesloten.
1. De uitgangspunten van PIVOT
Om de hierboven beschreven papiervloed op een verantwoorde manier te kunnen beperken heeft PIVOT een nieuw
selectie-instrument ontworpen. De traditionele selectiemethoden zijn voor een operatie van deze omvang niet
toereikend: zij zijn te arbeidsintensief en dus te kostbaar waarbij de basis van de gevoerde selectie niet altijd
duidelijk wordt geformuleerd. Bij de traditionele selectie worden als criteria gebruikt: de inhoudelijke of
informatieve waarde van documenten en de plaats die zij innemen in een geheel van een dossier, een archief of
verzameling archieven. Aangezien men bij die manier van selecteren geen model hanteert waarmee men de context
van de gegevens in kaart kan brengen, kan men aan de gegevens “an sich” moeilijk een waarde toekennen. De
functie van de gegevens is in dat geval niet te achterhalen. Het gevolg is een subjectieve selectie omdat iedereen die
selecteert een eigen interpratie aan de gegevens geeft.
PIVOT is van mening dat de selectie moet worden uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van het overheidsorgaan of de
organen, die deze documenten in het kader van hun taak en het daaruit voortvloeiende handelen hebben ontvangen of
geproduceerd: niet de informatiewaarde van documenten maar de waardebepaling van handelingen van overheidsorganisaties staat centraal. Met de gegevensbestanden die naar de RAD worden overgebracht moet het handelen van
de overheid in relatie tot haar omgeving op hoofdlijnen te reconstrueren zijn. Daarbij wil PIVOT met het resultaat
van de selectie op basis van dit doel bronnen voor de kennis van en het inzicht in de Nederlandse samenleving (en
cultuur) veiligstellen voor blijvende bewaring.
De methode om dit te bereiken vormt het institutioneel onderzoek. Deze methode is in de afgelopen jaren ontwikkeld
aan de hand van praktijkervaringen en nieuwe, theoretische inzichten uit binnen- en buitenland. Via wet- en
regelgeving en andere bestuurlijk-organisatorische bronnen wordt nagegaan welke handelingen overheidsorganen

verrichten. Op basis van de handelingen kan achterhaald worden welke neerslag er in principe zou moeten zijn. Met
andere woorden, de selectie zal niet meer plaatsvinden op basis van het archiefstuk zelf, maar op basis van de
handeling. Handelingen worden gewaardeerd in het kader van de context.
Uiteindelijk zal PIVOT de overdracht van het geselecteerde materiaal naar de depots van de Rijksarchiefdienst
begeleiden. De rijksorganen zijn zelf verantwoordelijk voor de fysieke selectie en bewerking die de archieven en
andere gegevensverzamelingen moeten ondergaan om ze geschikt te maken voor overdracht. Desgewenst zal PIVOT
daarbij een adviserende rol spelen. Richtsnoer voor de bewerking na het institutioneel onderzoek en de institutionele
selectie vormen de door de Permanente Commissie Documentaire Informatieverzorging (PCDIN) in september 1991
aanvaarde “Normen voor goede en geordende staat” (zie hiervoor ook de PIVOT-brochure “Om de kwaliteit van het
behoud: normen “goed en geordende staat” bij overname door PIVOT/Rijksarchiefdienst van archieven van
rijksorganen” (‘s-Gravenhage 1993)
2. Het institutioneel onderzoek
Om het voor de selectie noodzakelijke inzicht te krijgen in het handelen van de overheidsorganen is PIVOT in eerste
instantie institutionele onderzoeken gestart bij de verschillende ministeries. De onderzoekers worden door PIVOT
zelf en door de verschillende ministeries ingezet. Zij nemen tezamen ongeveer 130 onderzoeksgebieden of beleidsterreinen voor hun rekening. Per beleidsterrein beschrijft de onderzoeker de historische ontwikkeling van dat
beleidsterrein als context van de handelingen die er sinds 1940 zijn verricht. De onderzoeksperiode verschilt per
beleidsterrein, maar bestrijkt in het algemeen de jaren 1940 tot heden.
Uitgangspunt bij de onderzoeken vormt de Methode van Institutioneel Onderzoek (MIO), neergelegd in de brochure
“Handelend optreden (PIVOT-brochure, ‘s-Gravenhage 1994). De resultaten van een institutioneel onderzoek
worden beschreven in een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO). Een RIO is de contextbeschrijving van een
beleidsterrein waarop de overheid handelend optreedt en omvat:
1. een historische schets van (de ontwikkeling van) het beleidsterrein waarop het onderzoek betrekking heeft,
inclusief:
- de doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein;
- de overheidsorganen (in de RIO’s “actoren” genoemd);
- de onderlinge relaties tussen overheidsorganen;
- de ontwikkeling van de beleidsinstrumenten;
- een beschrijving van het taakgebied waartoe het beleidsterrein behoort.
2. een overzicht van de handelingen waarvoor overheidsorganen verantwoordelijkheid dragen, inclusief:
- de looptijd van elke handeling (begin- en einddatum)
- de grondslag (bron) van elke handeling
- het produkt van de handeling (indien bekend)
- (zo mogelijk) een thematische of procedurele ordening van de handelingen, waardoor men de handelingen in hun context kan zien
Een belangrijk begrip in het institutioneel onderzoek vormt de “handeling”. Een handeling is een complex van
activiteiten, gericht op de omgeving, dat een orgaan op grond van attributie of delegatie verricht ter vervulling van
een taak en voor het verrichten waarvan dat orgaan verantwoordelijk is. Aangezien we niet alleen willen beschrijven
wat de overheid moet doen maar ook wat zij daadwerkelijk doet, gebruiken we als bron voor het beschrijven van het
handelen niet alleen officiële wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur,

Koninklijke besluiten, ministeriële regelingen en beschikkingen zoals instellings-, opheffings- en
organisatiebesluiten als onderzoeksbron, maar ook jaarverslagen en jaaroverzichten, staatsalmanakken, memories
van toelichting op de rijksbegroting en op bovengenoemde wetten, beleidsnota’s, archieven, tijdschriften of andere
literatuur. Daarnaast vormen interviews met beleidsmedewerkers en andere deskundigen- in en buiten de overheidop het beleidsterrein een bron van informatie.
Naast het begrip “handeling” neemt het begrip “actor” in het institutioneel onderzoek een belangrijke plaats in. Het
begrip actor volgens de PIVOT-methode wordt gedefinieerd als een overheidsorgaan of een particuliere organisatie
of persoon die een rol speelt op een beleidsterrein. Strekten de PIVOT-onderzoeken zich tot 1995 uit tot de
handelingen van rijksoverheidsorganen in de strikte zin van het woord, in de nieuwe Archiefwet wordt, gebaseerd op
de Algemene wet Bestuursrecht 1993, onder het begrip “overheidsorgaan” ook verstaan (organen) van
overheidsstichtingen, verenigingen en vennootschappen die, ook voorzover zij niet krachtens publiekrecht zijn ingesteld, toch met openbaar gezag zijn bekleed of waaraan toch één of meer overheidstaken zijn opgedragen en de
daarvoor benodigde publiekrechtelijke bevoegdheden zijn toegekend. Het begrip “overheidsorgaan” is hiermee
aanzienlijk verbreed.
In de onderzoeksrapporten worden niet de handelingen van particuliere instellingen opgenomen. Wel wordt hun rol
op het beleidsterrein beschreven. Op grond van het acquisitieprofiel van het Algemeen Rijksarchief wordt bepaald of
de archieven van particuliere instellingen voor overbrenging in aanmerking komen.
3. De toepassingsmogelijkheden
De resultaten van het institutioneel onderzoek, neergelegd in het RIO, worden daarna verwerkt in een wettelijk
voorgeschreven selectie-instrument: de selectielijst, in PIVOT-termen het basis selectiedocument (BSD). De
selectielijst is een lijst van handelingen die elk voorzien zijn van de waardering “bewaren” of “vernietigen”. De
selectielijst volgt de beschrijving van het RIO: in overleg met de betreffende instelling(en) wordt aan de hand van
deze selectielijst bezien welke gegevensbestanden voor “de eeuwigheid” geselecteerd moeten worden en uiteindelijk
overgedragen worden aan de Rijksarchiefdienst. De ontwerp-selectielijst wordt ter inzage gelegd bij verscheidene
instanties en de zorgdrager(s) bied(t)(en) de ontwerp-selectielijst aan aan de minister van OC en W. De definitieve
selectielijst wordt vastgesteld door de zorgdrager(s) in kwestie en de minister/staatssecretaris van OC en W.
Wanneer de inhaaloperatie eenmaal voltooid is, zijn we er nog niet. In de toekomst moet worden voorkomen dat
nieuwe achterstanden ontstaan bij selectie en overdracht van gegevensbestanden. Om de toepassingsmogelijkheden
van het institutioneel onderzoek ook voor de toekomst te kunnen garanderen, is het daarom noodzakelijk om
ontwikkelingen in taken, handelingen en organisatie van de overheid, alsmede de grondslag van die taken en
handelingen bij te houden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de zorgdragers. Het RIO en het BSD kunnen
gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling van een structureel documentair informatieplan teneinde het beheer
van de gegevensbestanden die de Rijksarchiefdienst na 20 jaar verwerft en het beheer van de gegevensbestanden bij
de voor het beheer verantwoordelijke organen zelf te verbeteren.
4. Volumevermindering archieven en vergroting opslagcapaciteit
Ook op deze terreinen is PIVOT werkzaam. Volumevermindering kan voor bepaalde archieven worden bereikt door
middel van substitutie: het overzetten van de informatie op een andere drager, zoals microfilm, microfiches en in de
toekomst wellicht beeldplaat. Inmiddels kon uitbreiding van de opslagcapaciteit met ca. 25 km. van bestaande depots
in het Algemeen Rijksarchief worden gerealiseerd door de installatie van verrijdbare stellingen (compactus).

Gewapend met de opgedane ervaring zal PIVOT ook over deze kwesties de rijksorganen kunnen adviseren, die
daarmee bij het moderne gegevensbeheer weer hun voordeel kunnen doen.
Den Haag/Algemeen Rijksarchief/ PIVOT/1 juni 1995
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VERANTWOORDING

Dit is het onderzoeksrapport naar het Flora- en Faunabeleid van de overheid. Het rapport is het gevolg van een op 9
december 1992 gemaakte afspraak over het bewaren van historisch archiefmateriaal, vastgelegd in het convenant
tussen de Algemeen Rijksarchivaris en de secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij. De afspraak wordt nagekomen door het in kaart brengen van de beleidsterreinen van het ministerie samen
met het handelen van de verantwoordelijken voor het beleid in de periode 1945 tot heden. Dit heeft tot gevolg dat er
in de komende jaren verschillende rapporten verschijnen.
Op grond van een rapport per beleidsterrein wordt in een later stadium een selectieinstrument gemaakt dat de
mogelijkheid biedt neerslag van handelingen wel of niet over te dragen aan de Rijksarchiefdienst.
Dit rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de overheidsbemoeienis met Flora en Fauna.
In het volgen van het groeiproces van het beleidsterrein, vastgelegd in wet- en regelgeving, nota’s en begrotingen
werd het mogelijk de handelingen te onderscheiden van de verantwoordelijke ministers en hun medeverantwoordelijken. Een opsomming met beschrijving van de binnen het beleidsterrein handelende personen staat in het hoofdstuk
actoren.
Alle mogelijke handelingen in de onderzochte periode zijn in het rapport neergelegd in het hoofdstuk Handelingen.
Deze staan in de volgorde van de beleidsontwikkeling. Te beginnen met de beleidsvormende handelingen van de
ministers en die van toeziende en -uitvoerende actoren, gevolgd door beleidsbepalende en -uitvoerende handelingen
exclusief voor de Flora en de Fauna.
Voor het achterhalen van de geschiedenis van het Flora- en Faunabeleid en de handelingen is een uitgebreid
instrumentarium geraadpleegd.
Het hoofdstuk geraadpleegde bronnen en literatuur geeft hiervan een overzicht.
Tot slot bedank ik de materiedeskundigen de heren Soons en Schurmann voor hun controle op historische juistheid
en het volledig zijn van het aantal handelingen. Mijn speciale dank gaat uit naar Charles Duijn voor zijn inzet samen
met mij na te gaan in welke fase van de beleidsontwikkeling de verschillende handelingen te plaatsen zijn.
Den Haag 1994.

INLEIDING

De geschiedenis van het Flora- en Faunabeleid
Het Flora- en Faunabeleid houdt zich bezig met het beschermen en instandhouden van in het wild levende plante- en

diersoorten. Hiervoor is een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld dat voornamelijk bestaat uit wet- en regelgeving
hiermee begonnen in de zeventiende eeuw door het reglementeren van de jacht.
Faunabeleid in het kader van de jacht en visserij
De behoefte om de jacht van regels te voorzien kwam oorspronkelijk bij de adel vandaan. Zo verscheen in 1605 een
werk van Paullus Merula onder de titel ‘Placaten ende ordonnanciën op ‘t stuk van de Wildernissen’. Het plakkaat
had tot doel de adellijke privileges tegen allerlei andere jagende groeperingen zoals de lokale bevolking te
beschermen. Het werk van deze auteur kan gezien worden als een voorloper van de negentiende en twintigste eeuwse
jachtwetgeving1.
Van echte jachtwetgeving is pas sprake vanaf 11 juli 1814 toen de wet ‘tot regeling van de Jagd en Visscherij binnen
het Rijk’ in het Staatsblad verscheen. De ondertekenaar van de wet, Koning Willem, was van mening dat er voor de
jacht en visserij vaste bepalingen moesten komen. Bepalingen met betrekking tot het verstrekken van jachtakten en
de kosten die daaraan verbonden waren. Bij wet werd ook de duur van het jachtseizoen en het toezicht geregeld.
Opvallend is het groot aantal verboden waaronder het bejagen van grof wild.
Alle voorgaande wetten, decreten, ordonnantiën en reglementen kwamen met deze wet te vervallen2.
In de periode ná 1814 kwam steeds meer behoefte het aantal bepalingen over jachtakten te vermeerderen en de jacht
toe te staan met vergunningen. Op 6 maart 1852 verving een nieuwe jacht- en visserijwet, ondertekend door de
toenmalige Minister van Binnenlandse zaken, de wet van 1814 en alle andere verordeningen3. Deze wet werd reeds in
1857 herzien waaruit een nieuwe wet tot regeling van de jacht en visserij, volgde. De wet was ditmaal getekend door de Minister van Justitie4.
Faunabeleid in het kader van de jacht en landbouw
Tot 1923 heeft de Jacht- en Visserijwet van 1857 blootgestaan aan aanvallen over het belang dat met de wet gediend
werd. De wet zou niet het jagersbelang nastreven maar voornamelijk die van de landbouw door de koppeling jagen
en bescherming van landbouwgewassen.
Het reglementair jagen op voor de landbouw schadelijke dieren leidde tot onnodig afschot van dieren die naast
schadelijk ook nuttig waren5. Om dit gevolg ongedaan te maken is in 1880 de Wet tot bescherming van diersoorten,
nuttig voor landbouw of houtteelt, uitgevaardigd. Een wet waarin onderscheid gemaakt werd in schadelijke en
nuttige diersoorten6.
Vanaf 1880, bestond bemoeienis van de overheid inzake de jacht uit controle op de naleving van de bepalingen in de
bovengenoemde twee wetten van 1857 en 1880 en het verstrekken van jachtvergunningen.
Diverse diersoorten waaronder zoogdieren en vogels, die nut noch plezier verschaften, waren geheel onbeschermd.
De jager schoot nu vrijelijk op soorten die schade konden aanrichten aan gewassen, aan het jachtwild of aan
eigendommen van de grondbezitter. Het vernietigen van de schadelijke soorten in het belang van de landbouw werd
zelfs gestimuleerd onder meer door het geven van premies7.
Faunabeleid in het kader van de landbouw en natuurbescherming
Wat de vogels betreft liet men zich niet langer leiden door hun nut, men erkende dat het voortbestaan van
vogelsoorten een zelfstandige natuurwaarde had. Vanaf 1912 werden alle vogels behorend tot één van de in Europa
in het wild levende soorten, beschermd verklaard in de Vogelwet. De vangst en het doden van een zestigtal

vogelsoorten bleef wegens de door hen veroorzaakte schade aan de land- bouwgewassen echter toegestaan. Tegen
schade en overlast veroorzaakt door vogels behorende tot andere soorten kon met vergunning worden opgetreden. De
vergunningen werden in ruime mate verleend8.
Na het in werking treden van de Vogelwet zou de bescherming van diersoorten, verleend door de Wet van 1880 tot
bescherming van diersoorten, nuttig voor de landbouw en houtteelt, door uitsluiting van de vogelsoorten alleen nog
voor zoog-dieren gelden. Om het onderscheid in vogel- en zoogdierbescherming te benadrukken trad in 1914, gelijk
met de Vogelwet, de zogenaamde Nuttige Dierenwet in werking. In deze wet werd in de zoogdiersoorten het eerder
gemaakt onderscheid in schadelijke - en nuttige dieren, gehandhaafd9.
Alle dieren waarvoor geen wettelijke bescherming gold door wetgeving werden bejaagd of gevangen waaronder ook
mollen en kikvorsen. Kikvorsen vallen buiten de categorie zoogdieren en werden voor de landbouw als zeer nuttig
beschouwd door het vangen van slakken en het verdelgen van schadelijke insekten.
Afname van het aantal kikvorsen vond niet alleen plaats door verdelging door grondbezitters maar ook als gevolg
van de grote vraag naar kikkerbilletjes voor Parijse restaurants.
Voor mollen speelde een vergelijkbaar probleem. Mollen mochten gevangen worden omdat ze enige schade aanrichtten aan de landbouw maar zij werden voornamelijk gedood voor hun vacht. Door het wegvangen van de mollen was
binnen een betrekkelijke korte periode de mollenstand sterk achteruit gegaan wat nadelig was voor de landbouw.
Evenals de kikvorsen eten mollen in grote getalen schadelijke insekten en slakken.
Voor de bescherming van beide diersoorten ontstond in 1917 de Mollen- en Kikvorchsenwet10. In 1919 is de
bescherming ook gaan gelden voor egels waardoor de wet voortaan de Mollen-, Egels- en Kikvorschenwet ging
heten. Vleermuizen, muizen en andere voor de landbouw nuttige dieren ondervonden geen bescherming bij wet
omdat gemeend werd dat ze minstens zoveel schade aan gewassen aanrichtten als dat ze er nuttig voor waren11.
Tot 1923 ontwikkelde de regelgeving zich van bescherming van adellijke jachtprivileges naar bescherming van door
afschot bedreigde voor de landbouw nuttige diersoorten.
In dat jaar kwam vervanging van de nog steeds vigerende Jacht- en Visserijwet uit 1857 tot stand. Bepalingen
uitsluitend voor de visserij en regels voor de doelmatige bevissing van bepaalde soorten werden in 1908 vastgelegd
in de Visserijwet12.
De nieuwe wet (1923) was exclusief voor de jacht, ondertekend door de minister van Binnenlandse zaken en
Landbouw. Een wet met gewijzigde jachtregels waarbij de nadruk werd gelegd op het belang van de landbouw en
regelingen ter voor-koming van schade door wild of schadelijk gedierte tevens ter opheffing van de historische
jachtrechten13. Een regeling tot vergoeding van door individuele grond-gebruikers geleden schade werd niet nodig
gevonden14.
Ná 1923 bleek de jacht geruime tijd geregeld te zijn, eerst in 1954 volgde weer een herziening. Alleen voor de
Vogelwet van 1912 kwam in 1936 een nieuwe, waarin het aantal onbeschermde vogels teruggebracht en het
vergunningstelsel herzien werd15.
De Vogelwet trad in werking op 1 oktober 1937. Uitvoering van deze wet lag bij het Ministerie van Economische
Zaken en voorbereiding van de wet bij het Ministerie van Landbouw.
Vanaf 1940 is Landbouw met de zorg voor de in het wild levende vogels belast16. Vervolgens gingen de
bemoeienissen over naar het Departement voor Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming. In 1944 ging de
zorg voor de natuurbescherming waaronder de uitvoering van de Vogelwet naar het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen (OK&W)17. In 1965 werd de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk
met deze taak belast18. De hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie van het voormalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk ging in 1982 over naar het Ministerie van Landbouw. De controleurs-

Vogelwet werden ondergebracht bij de Algemene Inspectie Dienst. Bij KB 2 november 1982 nr.102 is de minister
van Landbouw verantwoordelijk voor de uitvoering van de Vogelwet 193619.
Bemoeienis van de overheid bestond tot 1954 in hoofdzaak uit controle op nale-ving van de Jachtwet en de
dierbeschermende wetten: de Vogelwet, de Nuttige Dierenwet en de Mollen- en Kikvorsenwet. Het verlenen van
vergunningen viel eveneens onder het takenpakket.
De Jachtwet van 1923 verplichtte de grondgebruikers maatregelen te treffen om de schade aan landbouwgewassen door een overmatige
wildstand minimaal te houden. Tevens mochten bepaalde dieren die schade aanrichtten niet gedood worden.
Beide verplichtingen hadden tot gevolg dat vele klachten over geleden wildschade de overheid bereikten.
De wet diende te worden aangepast. In de Jachtwet van 1954 werd een geregeld vergoedingssysteem opgenomen
voor door grondgebruikers geleden schade aan landbouwgewassen.
De nieuwe wet had in vergelijking met de oude, oog voor de natuur. De belangen van de landbouw en dus die van de
grondgebruiker moesten wel zeker worden behartigd maar bepaalde diersoorten mochten niet langer door overmatige
afschot met de ondergang worden bedreigd.
Ongestoorde uitoefening van de jacht werd dus alleen toegestaan als de belangen van de landbouw en die van
natuurbehoud niet werden geschaad.
Voorschriften over geoorloofde bemachtigingsmiddelen en een regeling van de jachtseizoenen moesten zorgen voor
een zo groot mogelijke wildstand. Het behoud van de wildstand werd een voorwaarde omdat men besefte dat verarming van de natuur moest worden tegengegaan. Wildsoorten waren niet langer alleen maar schadelijk of nuttig voor
de bos- tuin- of landbouw, zij waren ook belangrijke elementen van de natuur. Ondergang van een schadelijk soort
door afschot was niet langer toelaatbaar20.
Flora- en Faunabeleid in het kader van de natuurbescherming
In de jaren zestig groeide het besef diersoorten te behouden als belangrijke elementen van de natuur. Dit had tot
gevolg dat het Faunabeleid gericht moest zijn op natuurbescherming.
Naast fauna diende ook de in het wild levende flora beschermd te worden en het beleid gericht te zijn op
instandhouding van met uitsterven bedreigde dier- en plantesoorten, waaronder ook vissen21.
In het kader van de natuurbescherming heeft het flora- en faunabeleid geressorteerd in de volgende beschermende
wet- en regelgeving: de Natuurbeschermingswet 1968 artikel 21 en hoofdstuk V, de Wet bedreigde uitheemse
diersoorten 1975, Regels over de in- en uitvoer van bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 1984 en een aantal
internationale regelingen.
De Natuurbeschermingswet van 1968 werd gemaakt om gebiedsbescherming in Nederland wettelijk te regelen.
Gebieden waarvoor gebiedsbescherming gold werden staatsmonument of beschermd natuurmonument genoemd. De
in dergelijke gebieden voorkomende plante- en diersoorten genoten daardoor een bredere bescherming dan hun
buiten deze gebieden voorkomende soortgenoten22.
Voor een aantal planten en dieren die voorkwamen in beschermde gebieden maar ook daar buiten werd door
bepalingen in de wet bescherming geboden tegen plukken, vangen of doden. Men hoopte met deze bepalingen naast
het beschermen van zeer zeldzame soorten in het gehele land ook in bepaalde zeer druk bezochte gebieden minder
zeldzame soorten voor uitroeiing te vrijwaren23.
De strekking van de Vogelwet 1936 kwam overeen met die van de Natuurbeschermingswet en de Jachtwet 1954 en
streefde de instandhouding na van een zowel voldoende als met het oog op andere belangen toelaatbare stand van

bepaalde diersoorten.
De Natuurbeschermingswet was daardoor niet van toepassing op vogels en op wild in de zin van de Jachtwet24.
Economische en technische ontwikkelingen in deze eeuw hadden geleid tot een steeds verdergaande aantasting van
de natuur en het verdwijnen van plante- en diersoorten. Dat werd niet beperkt tot de gebieden waar het meest van de
economische vooruitgang werd geprofiteerd. Ook elders, bijvoorbeeld in Afrika en Azië, vond op grote schaal
natuurvernietiging plaats. Eén van de oorzaken daarvan was de vraag naar uitheemse dieren en planten in de
geïndustrialiseerde gebieden. Nederland heeft altijd een relatief groot aandeel in de handel in die dieren en planten
gehad. Dit was er mede de oorzaak van, dat in Nederland de noodzaak tot wettelijke bescherming van bedreigde
uitheemse dier- en plantesoorten werd gevoeld25.
In 1975 trad voor de bescherming van bepaalde diersoorten de Wet bedreigde uitheemse diersoorten deels in
werking. De door deze wet geboden bescherming bestond eruit dat de handel en het bezit van dieren behorende tot
krachtens die wet aangewezen soorten, of herkenbare delen of produkten van die dieren werden verboden of
gereguleerd26.
Op grond van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten ontbrak echter de mogelijkheid regels voor de handel in
uitheemse planten te stellen. Bij wijze van voorlopige voorziening op basis van het In- en uitvoerbesluit bedreigde
uitheemse dier-en plantesoorten van 1984 werd getracht in lacunes in de wet te voorzien. Het besluit werd gebaseerd
op de In- en uitvoerwet27.
Een diersoort wordt als bedreigd beschouwd wanneer het natuurlijke leefmilieu van de diersoort verdwijnt, dan wel
wanneer de handel of de consumptie het voortbestaan van de diersoort in gevaar brengt28.
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Wet Bedreigde Uitheemse diersoorten en de uitvoering van de wet
waren voor verantwoordelijkheid van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Vanaf juli 1983
viel de zorg onder verantwoordelijkheid van de Minister van Landbouw29.
Flora- en Faunabeleid op internationaal niveau
Gelijktijdig met de ontwikkeling van het Flora- en Faunabeleid in het kader van de natuurbescherming in Nederland
werden op internationaal niveau regelingen ontwikkeld tot bescherming van verschillende plante- en diersoorten.
De Conventie van Parijs van 1950 was in werking getreden in 1963 en heeft de bescherming van in het wild levende
vogels ten doel30.
De Wetlands Conventie 1971 werd 23 mei 1980 bekrachtigd door Nederland. De Wetlands Conventie is een verdrag
dat gesloten is om het verdwijnen van natte gebieden tegen te gaan. Zulke gebieden zijn van groot belang als
verblijfplaats van al dan niet trekkende vogels. Alle verdragsluitende partijen plaatsen de hiervoor in aanmerking
komende gebieden op een lijst van wetlands van internationale betekenis. De partijen zijn vervolgens verplicht de
watervogelstand in die gebieden te vermeerderen31.
De Conventie van Bonn 1979 werd door Nederland bekrachtigd op 6 juni 1982. De Conventie van Bonn beoogde de
bescherming van trekkende wilde diersoorten. De verschillende Staten op het grondgebied waarvan populaties van
trekkende diersoorten kunnen voorkomen, nemen in onderling overleg maatregelen voor het behoud van deze
soorten en hun leefgebieden32.

De Benelux-overeenkomst 1970. Deze overeenkomst had als doel de beginselen van de in het belang van de
grondgebruikers, van de landbouw en van de natuurbescherming op het gebied van de jacht en de bescherming van
in het wild levende vogels, op elkaar af te stemmen33.
De EG-Vogelrichtlijn 1979 had betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten
op het Europese grondgebied van de Lid-Staten. De richtlijn betreft de bescherming, het beheer en de regulering van
deze soorten en stelt regels voor de exploitatie daarvan. De sturing is van toepassing op vogels, hun eieren, hun
nesten en hun leefgebieden34.
De Conventie van Bern 1979. Een overeenkomst inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk
milieu in Europa. De beschermingsmaatregelen zijn vrijwel dezelfde als die in de EG-Vogelrichtlijn. Bijzondere
aandacht wordt besteed aan de kwetsbare- en met uitsterven bedreigde soorten35.
De Conventie van Washington 1973. Een overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild
levende dier- en plantesoorten. Nederland is sinds 18 juli 1984 partij bij deze conventie36.
De EG-Cites-verordening 1982. Een verordening betreffende de handel en het bezit van in het wild levende dier- en
plantesoorten37.
De Habitat-richtlijn 1992. Deze richtlijn gaat over beschermingsbepalingen en -maatre-gelen voor de wilde flora en fauna die voorkomen in
instandhoudingszones38.
Een geïntegreerd instrument voor Flora en Fauna
Voor de bescherming van plante- en diersoorten werden zoals in het voorgaande beschreven verschillende regelingen
ontwikkeld. Vanaf 1975 gingen stemmen op in de kamer die wetgeving wensten waarin alle verschillende voor de
bescherming van inheemse fauna geldende wetgeving geïntegreerd werd. In 1985 werd de wens herhaald en zou de
integratie moeten gaan gelden voor alle regelgeving die in- en uitheemse plante- en diersoorten beschermen. In 1988
presenteerde de minister van Landbouw een voorontwerp van een nieuwe wet die aan de verschillende wensen en
verwachtingen vanuit de jacht- en natuurbeschermingsbelangen tegemoet moest komen.
Voor het eerst zou in een faunawet geen rekening gehouden worden met jachtbelangen omdat met de jacht volgens de wetontwerpers geen
redelijk doel werd voorgestaan. Voorkoming en bestrijding van wildschade evenals het beheer gericht op de instandhouding van een soort
werd het in het ontwerp omschreven ‘redelijk doel’. In het ontwerp zijn de Vogelwet 1936, de Jachtwet 197739, gedeelten van de
Natuurbeschermingswet 1968, de Wet bedreigde uitheemse diersoorten 1975 en het In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en
plantesoorten 1984 geïntegreerd.
Binnen de context van dit rapport volsta ik met het noemen van deze Flora- en Faunawet omdat hij niet vigerend
werd in de onderzochte periode.
De doelstelling van de Minister van Landbouw van het beleid op het gebied van Flora en Fauna
Resumend kan gesteld worden dat de doelstelling van het overheidsbeleid dat zich bezig hield met in het wild
levende dieren zich heeft ontwikkeld van de bescherming van de jachtbelangen naar de bescherming van landbouwgewassen tot de bescherming van flora en fauna door instandhouding van in- en uitheemse plante- en diersoorten.
De doelstelling wordt gerealiseerd door40:
- het ontwikkelen van beleid op het gebied van Flora en Fauna
- het vastleggen van het beleid in wet- en regelgeving en beleidsnota’s

-

het verstrekken van financiële middelen aan met de uitvoering van de
verschillende wetten belaste raden en commissiën
- het bekostigen van op bescherming van plante- en diersoorten gerichte
projekten
ACTOREN
Minister van Landbouw en zijn rechtsvoorgangers
In de periode 1945-1993 was de Minister van Landbouw verantwoordelijk voor aangelegenheden betreffende de
jacht en wildschade.
Voor natuurbescherming en de vanuit dit oogpunt geregelde bescherming van plante- en diersoorten was van 1945 tot 1965 verantwoordelijk
de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Vanaf 1965 tot 1983 werd die verantwoordelijkheid overgenomen door de Minister
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk.
Na 1983 viel het gehele Flora- en Faunabeleid onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Landbouw41.
De Jachtcommissie
De makers van de Jachtwet van 1923 hadden de instelling van wildschadecom-missiën gelast. Het was de taak van
deze commissies te onderzoeken in hoeverre meldingen van vernielingen door wild aan veldgewassen of hout door
boeren terecht waren. Van de bevindingen van een commissie was afhankelijk of een boer al dan niet een speciale
machtiging voor wildschadebestrijding met geweer mocht ontvangen. De wildschadecommissiën belemmerden
geenszins de verstrek-king van de speciale machtigingen, integendeel. Daar hun leden door de minister van
Landbouw op advies van de Landbouworganisaties werden benoemd en de laatstgenoemden zich inspanden voor
vergaande rechten van boeren waren de commissiën bondgenoten van de boeren. De jachtcommissie werd ingesteld
bij artikel 84 in de Jachtwet van 192342.
De Jachtraad
De Jachtraad is een adviescollege van de overheid waarinnaast natuurbescher-mings- en landbouworganisaties ook
de Koninklijke Nederlandse Jagersvereni-ging zitting heeft. De raad geeft de minister van Landbouw desgevraagd of
uit eigener beweging advies inzake onderwerpen van algemene aard met betrekking tot de uitvoering van de
Jachtwet43.
Het Jachtfonds
Het Jachtfonds is een openbaar lichaam dat tot taak heeft het instandhouden en bevorderen van niet tot het schadelijk
wild behorende soorten waarvan handhaving in de vrije natuur voor de landbouw en jacht waardevol geacht wordt.
De belangen van de landbouw worden nagestreefd door het bevorderen van maatre-gelen ter voorkoming van
wildschade en het uitkeren van schadevergoedingen. Het Jachtfonds vergoedt alleen schade wanneer overmacht in
het spel is, dat wil zeggen wanneer schade niet kan worden voorkomen door bejaging, bijvoorbeeld omdat de schade
veroorzakende wildsoort beschermd is. Het Jachtfonds bevordert eveneens wetenschappelijk onderzoek. De
financiële middelen van het fonds bestaan uit verplichte bijdragen van jachtaktehouders en overheidssubsidies44.
De Wildschadecommissiën
Ingevolge het bepaalde in artikel 43 van de Jachtwet 1954 werden in het gehele Rijk wildschadecommissies
ingesteld. De taak van deze commissies is de minister van Landbouw desgevraagd of op eigen beweging adviseren inzake

maatregelen ter voorkoming en bestrijding van wildschade; belanghebbenden desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen omtrent
de voorkoming en bestrijding van wildschade en desgevraagd advies uit te brengen inzake vergoeding van wildschade45.
De Commissie van Bijstand
De Commissie van Bijstand was een commissie die tot taak had de minister van Landbouw desgevraagd of uit eigen
beweging te adviseren inzake in de uitvoering van de vogelwet te nemen of genomen maatregelen. Ook staat de
commissie desgevraagd de minister bij bij de uitvoering van de wet. Bij algemene maatregel van bestuur werden
nadere regelen gesteld ten aanzien van de bevoegdheid, samenstelling, benoeming en werkwijze van de commissie. De
samenstelling, bevoegdheid enz. van de Commissie van Bijstand waren geregeld bij de inmiddels (K.B. van 10 mei 1947, no. H 148) vervallen
verklaarde art.4-8 van het Vogelbesluit 193746.
De Natuurbeschermingsraad47
De Natuurbeschermingsraad was ingesteld bij de Natuurbeschermingswet van 15 november 1967 Stb.1967 nr.572.
Van 1968 tot en met 1982 was de raad onderdeel van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk.
Na 1983 maakt de raad deel uit van het Ministerie van Landbouw.
Taak
- Uit eigen beweging of desgevraagd adviseren in zaken welke op de natuurbescherming betrekking hebben;
- verrichten van de werkzaamheden opgedragen bij de wet, door de Koningin of
Minister van Landbouw.

de

De commissie voor de Faunabescherming is onderdeel van de Natuurbeschermingsraad.
De adviescommissie Wet bedregde uitheemse diersoorten48
Deze commissie was ingesteld krachtens de wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten bij Besluit van 5 september 1975
(Stb.1975, nr.9)
Taak:
- De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, desgevraagd of
beweging, van advies dienen over maatregelen met betrekking tot de ..........
bedreigde uitheemse diersoorten en hem desgevraagd ..................................
- uitvoeren van de in de Conventie van Washington bepaalde taken.

uit eigen
uitvoering van de Wet
bij de uitvoering bijstaan;

Op 29 februari 1984 werd de Adviescommissie door de minister van Landbouw en Visserij aangewezen als
wetenschappelijke autoriteit in de zin van artikel IX van de overeenkomst van Washington.
HANDELINGEN

1.

1.1.

BELEIDSVORMING EN TOEZICHT

BELEIDSVORMING OP HET GEBIED VAN:

1.1.1

de Jacht

Jacht op wild en vogels
1
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de jachtwet
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Interview

periode

1923-heden

2
Het (kunnen) geven van voorschriften over het uitoefenen van de jacht
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.14 lid 2c

periode

1978-heden

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
3
Het afwijken van de voorschriften inzake de jacht op wild t.b.v.
onderwijs, wetenschap, natuurbehoud en wedstrijden
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.27 lid 1

periode

1955-heden

4
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de vogelwet
actor

Minister OK&W/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Interview

periode
5

1937-heden

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

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1984-heden

6
Het vaststellen van de modellen van de vogelvergunningen
actor

Minister van OK&W/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.33

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking (modellen)

7
Het opstellen en vaststellen van een model van een register waarop
aantekeningen over bemachtigd wild moeten worden gehouden
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art. 68 lid 3

periode

1955-1977

Opmerking: Deze handeling is vervallen n.a.v. 8 juni 1977, Stb.387
8
Het vaststellen van het merkteken op een vergunning bedoeld in de
Vogelwet waardoor men gepraepareerde beschermde vogels onder
te koop mag vragen, mag kopen en mag vervoeren
actor

Minister van OK&W/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.15bis lid 1

periode

1979-heden

zich mag hebben,

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 dier- en plantesoorten
actor

Minister van Landbouw

bron

interview

periode

1979-heden

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 plantesoorten

actor

Minister van Landbouw

bron

interview

periode

1979-heden

produkt
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 plantesoorten.
11
Het bij Algemene Maatregel van Bestuur aanwijzen van een in
Nederland in het wild voorkomende diersoort als beschermde diersoort
actor

Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk/
Minister van Landbouw

grondslag

NBW art.22 lid 1 b

periode

1968-heden

produkt

KB 6 augustus 1973, 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.
In het eerste lid van art.22 van de Natuurbeschermingswet is onder meer bepaald, dat een in Nederland in het wild
voorkomende diersoort kan worden aangewezen als beschermde diersoort. Hieruit vloeit voort, dat het dier niet mag
worden gevangen of gedood en dat ook de poging daartoe strafbaar is. Verder is het onder meer verboden een
zodanig dier onder zich te hebben of te koop aan te bieden. Tenslotte mag zo’n dier niet worden verontrust en is het
onder meer verboden zijn nest of hol te verstoren, als mede zijn nest te bemachtigen, onder zich te hebben of te koop
aan te bieden, tenzij voor het verrichten van een of meer van de verboden handelingen ontheffing is verleend.
Met die bepaling wordt beoogd een inheemse diersoort, waarvan het voortbestaan wordt bedreigd en die niet op
grond van een andere wettelijke regeling voor uitroeiing kan worden behoed, de nodige bescherming te verlenen.
Onder een diersoort zijn ook de ondersoorten en variëteiten daarvan begrepen. Eveneens worden correcties gegeven
op de wetenschappelijke benamingen.

Voor de toepassing van deze maatregel is een brochure vervaardigd met gekleurde afbeeldingen en een korte
beschrijving van de dieren, die als beschermde diersoort zijn aangewezen.
Bij het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa (Trb.1979, 175)
verbond het Koninkrijk der Nederlanden zich tot het nemen van de nodige maatregelen om de populaties van in het
wild voorkomende dier- en plantesoorten te handhaven of te brengen op een niveau dat met name overeenkomt met
hetgeen vanuit ecologisch , wetenschappelijk en cultureel standpunt is vereist. Daarbij wordt bijzondere aandacht
besteed aan die soorten die met uitsterven worden bedreigd en die kwetsbaar zijn.
Art. 6 van het verdrag regelt de bijzondere bescherming van de in het wild voorkomende diersoorten die genoemd
zijn in bijlage II van het verdrag.
In 1987 is een aanvulling op deze bijlage vastgesteld (Trb.1988, nr.72). In verband hiermee is een aanpassing van het
Besluit inheemse beschermde diersoorten noodzakelijk, voor zover het soorten betreft die in Nederland voorkomen

en niet reeds eerder zijn aangewezen.
Tevens strekt de wijziging tot uitvoering van het in het Beschermingsplan Dagvlinders (april 1989) aangekondigde
beleid inzake het verlenen van een beschermde status aan een aantal zeldzame of te herintroduceren vlinders op
grond van de Natuurbeschermingswet.
Een integrale herziening van de lijst van beschermde inheemse diersoorten waarop de Natuurbeschermingsraad wijst,
zal plaatsvinden in het kader van de in voorbereiding zijnde Fauna- en Florawet. Vooruitlopend daarop wordt met de
onderhavige wijziging slechts uitvoering gegeven aan internationale verplichtingen en reeds aangekondigde
beleidsvoornemens.
Het onderhavige besluit is getoetst op dereguleringsaspecten aan de hand van de beknopte vragenlijst, zoals
opgenomen in de Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en van algemene maatregel van bestuur
(Stcrt.1985, 18)
Het bij KB van 15 augustus 1991 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende voorstel van wet tot
wijziging van de Vogelwet 1936, de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet (Kamerstukken, II, 1990-91, 22 201,
nr.2) strekt er onder meer toe uitvoering te geven aan de tweede beschikking van het Comité van Ministers van de
Benelux Economische Unie tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de
vogelbescherming van 18 juni 1990 (Trb. 1992, 150). In de art.2 van de overeenkomst bedoelde wildlijst komen
dieren niet voor die als het voorstel tot wet wordt verheven ook niet voorkomen in de Jachtwet. Deze komen dan in
de Natuurbeschermingswet onder beschermde inheemse diersoorten. Met betrekking tot de eekhoorn wordt wijziging
van art.25 derde lid van de Natuurbeschermingswet voorgesteld.
Bescherming van wild
12
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Natuurbeschermingswet
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

interview

periode

1968-heden

13
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de Wet bedreigde uitheemse
diersoorten
actor

Minister van Landbouw

grondslag

interview

periode

1975-heden

14
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het In- en uitvoerbesluit
bedreigde inheemse dier- en plantesoorten
actor

Minister van Landbouw

grondslag

interview

periode

1984-heden

Jachtseizoenen en raapperiodes
Zowel opening en sluiting van de jacht als de beoefening van de jacht zijn aan bepaalde voorwaarden gebonden.
Hiervan kan worden afgeweken op grond van artikel 53 van de Jachtwet 1954. In dit artikel is bepaald dat ter
voorkoming en ter bestrijding van schade door of vanwege de minister van Landbouw vergunning kan worden
verleend om in afwijking van de voorschriften bij of krachtens de Jachtwet gegeven te jagen op in de vergunning
genoemde wildsoorten. Zo’n vergunning zal bijvoorbeeld worden verleend aan een jager als een bepaalde wildsoort
in gesloten tijd in zijn jachtveld schade aanricht of dreigt aan te richten. Of in het geval, dat een jager niet in staat is
wild - als regel schadelijk wild - met de in de wet genoemde toegestane middelen te bemachtigen. In dat geval zal
hem vergunning worden verleend om dat wild ook met andere middelen te vangen. Hoewel de jager tot plicht heeft
schade in zijn veld te voorkomen, is hem dat niet altijd mogelijk. In het bijzonder vliegend schadelijk wild kan zeer
plotseling optreden. Men kan en mag niet van de jager verwachten dat hij dag en nacht in zijn veld aanwezig is. Om
eventuele schade aangericht door vliegend wild te bestrijden worden ook aan de grondgebruikers vergunningen
verleend welke recht geven genoemd wild te doden. Het bepaalde in artikel 8 van de wet waarborgt dat zij van deze
vergunning gebruik kunnen maken, ook al is het jachtrecht verhuurd.
15
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake de tijden van
en sluiting van de jacht
actor

Gedeputeerde Staten

grondslag

Jw 23 art.18

periode

1923-1955

opening

16
Het vaststellen en wijzigen van de termijn waarin de jacht op bij wet
bij wet genoemd wild geopend is
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1923-heden

Beschikking 3 juli 1964, Stcrt.130
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 8203, Stcrt.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
J 1280, Stcrt.30, Regeling 24 februari 1987, nr.J 1434, Stcrt.40
Regeling 9 oktober 1987, nr. J 8143, Stcrt.195

en niet

produkt

1987, nr

In de Algemene termijnenwet van 25 juli 1964 Stb.314 is bepaald dat een termijn met één dag wordt verlengd als de
vastgestelde periode eindigt op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag.
17
Het bij algemene maatregel van bestuur de raapperiode vaststellen
kievitseieren, eieren van kemphanen, wulpen, scholeksters,
waterhoentjes en meeuwvogels
actor

Minister van OK&W/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1937-heden

van
grutto’s, tureluurs,

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
actor

Minister van OK&W/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.18

periode

1937-heden

produkt

Vogelbesluit 1937 art.13

opmerking

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).

19
Het bepalen van de tijdvakken of delen van het Rijk waarin bepaalde
vogelsoorten niet beschermd zullen zijn
actor

Minister OK&W/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit art.3

periode

1937-heden

Jachtgebieden
20
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake het aanwijzen
gebieden waar het verboden is te jagen met geweer
actor

De Jachtraad

grondslag

Jw 54 art.26 lid 1q

periode

1978-heden

van

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
Nota Bene:

Deze handeling schept voor de Minister van Landbouw de
mogelijkheid voor wild dat bescherming behoeft, zijn
‘rustgebieden’ aan te wijzen

21
Het bij beschikking aanwijzen van gebieden waar het verboden is te

jagen

met geweer
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.26 lid 1q

periode

1978-heden

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

Jachtakten en vogelvergunningen

Jachtakten
22
Het vaststellen van het model van de jachtakten
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.12 lid 3

periode

1978-heden

Opmerking: Deze handeling komt erbij n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
produkt

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 door het hoofd
plaatselijke politie van het door het verstrekken van jacht
akten ontvangen geld
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Besluit houdende nadere regelen inzake het aanvragen, de
afdoening der aanvragen en het intrekken van jachtakten van

van de

3 juni 1955, Stb.231 art.5 lid 1b
periode

1955-heden

24
Het bij algemene maatregelen van bestuur regelen van het ter
beschikking stellen aan het Jachtfonds van de geheven bijdragen op
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.36

periode

1955-heden

produkt

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

jachtakten

Vogelvergunningen
25
Het stellen van regelen inzake het verlenen van in de Vogelwet
genoemde vergunningen
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.27 lid 1

periode

1937-heden

produkt

Vogelbesluit 1937 art.23-24

26
Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verlenen 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 gepraepareerde beschermde vogels
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.25

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 (vergunningen)

27
Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van 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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1937-heden

28
Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verlenen van
vergunningen tot het onder zich hebben van gepraepareerde
vogels met een merkteken van de vergunninghouder
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.25 bis

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937

beschermde

29
Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verlenen 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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.24

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 (vergunningen)

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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.26

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 (vergunningen)

In het Vogelbesluit van 1937 staat dat het vervoer gedaan wordt door het hoofd van de plaatselijke politie van een gemeente later natuurlijke
personen of rechtspersonen.
31

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

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.27

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 $6 (vergunningen).

het

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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.28

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 (vergunningen)

33
Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verlenen van
vergunningen G voor het doden van vogels met verboden vuurwaMinister of door hem aan te wijzen natuurlijke personen of rechtspersonen
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.28bis

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 (vergunningen)

pens door de

opmerking Zie voor afgifte van de vergunningen G het rondschrijven van de
Minister van Landbouw 13
jan. 1987 NMF /F-17596, gericht aan de
Hoofden van de plaatselijke politie
34
Het stellen van regelen en voorwaarden voor het verlenen van
vergunningen voor het vervoeren en ten vervoer aanbieden van
van beschermde vogels
actor

Minister van OKW

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.30

periode

1937-1947

opmerking

art. 30 is vervallen KB 10 mei 1947, Stb.H 148

eieren en nesten

35
Het stellen van regelen en voorwaarden voor het verlenen van
vergunningen voor het doden van vogels met verboden vangmiddelen
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.31

periode

1937-heden

36
Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verstrekken van
vergunningen anders dan bij wet genoemd
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.34

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 (vergunningen)

37
Het stellen van regelen en voorwaarden inzake het verlenen van
vergunningen voor het vervoeren en ten vervoer aanbieden van
gepraepareerde
beschermde vogels door de Minister of door hem
aan te wijzen natuurlijke personen of
rechtspersonen
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.29

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 $5 (vergunningen)

Verzekering voor jagers
38
Het vaststellen van regelen bij algemene maatregel van bestuur
inzake de verzekering en het bedrag van de verzekeringsplicht bij
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.12a lid 5

periode

1978-heden

produkt

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

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

jagen met geweer

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
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.12a lid 6, Wijzigingswet 8 juni 1977

periode

1978-heden

produkt

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

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

1.1.2 de wild- en vogelschade
Het waken voor de belangen van de landbouw is een van de voornaamste doelstellingen van de Jachtwet 1954. Die
belangen eisen dat geen nadeel aan de landbouw-gewassen wordt toegebracht door de aanwezigheid van een
overmatige wildstand. Ook geldt de doelstelling dat bepaalde soorten hetzij plaatselijk, landelijk of inter-nationaal
bezien tot ondergang mogen worden gebracht door overmatig afschot. Beide doelstellingen vergen van de jager dat
hij enerzijds een overmatige wildstand in zijn jachtveld voorkomt en anderzijds zijn jachtveld niet mag bejagen op
een wijze waardoor de stand van ander dan schadelijk wild aanmerkelijk achteruitgaat, tenzij de belangen van de
landbouw dat zouden eisen. Uit de doelstellingen volgt dat in bepaalde gevallen de landbouw enige schade zal
moeten accepteren waarover in de wet bepalingen zijn opgesteld.
In artikel 45 is bepaald dat iedere jachthouder verplicht is datgene te doen wat een goed jager betaamt ter
voorkoming van schade door in zijn jachtveld aanwezig wild. Hieruit volgt dat de jager in zijn eigen jachtveld schade
veroorzaakt door wild moet voorkomen maar ook moet waken dat dit wild schade veroorzaakt op aan zijn veld
grenzende gronden.
Als de jachthouder in gebreke blijft dan kan de benadeelde van hem schadevergoeding eisen.
In het geval dat beide partijen ook na het advies van de wildschadecommissie het niet eens worden dan kan na
overlegging van dat advies de rechter vonnis wijzen.
Artikel 54 van de wet geeft de mogelijkheid om in te grijpen in gevallen waarin schade wordt ondervonden van wild
zonder dat de jachthouder of de grondbezitter bereid is daartegen iets te ondernemen dan wel onvoldoende
maatregelen te tref-fen. In die gevallen kan de Minister van Landbouw bepalen dat andere personen dan de
jachthouder of grondbezitter de schade bestrijden. Dit is een maatregel waartoe slechts in laatste instantie wordt
overgegaan.
40
Het verordenen van maatregelen inzake nadelen uit te grote, vermenigvuldiging van wild of schadelijk gedierte
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 23 art.58

periode

1923-1955

41

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

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.54 lid 1, 4

periode

1955-heden

ter

42
Het adviseren van de minister van landbouw inzake het vaststellen
niet tot de inheemse fauna behorende verwilderde diersoorten die beperkt zullen worden
actor

De Jachtraad

grondslag

Jw 54 art.54 lid 1

periode

1978-heden

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

43
Het vaststellen welke niet tot de inheemse fauna behorende verwilderde diersoorten zullen worden beperkt
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.54 lid 1

periode

1955-heden

produkt

Beschikking 11 april 1978, Nr.J 1210, Stcrt.73
Beschikking 14 mei 1981, Nr.J 3126, Stcrt.95 Aanwijzing muskusrat als
verwilderd dier

44
Het aanwijzen van taxateurs voor het taxeren van de schade
actor

Wildschadecommissie

grondslag

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

periode

1955-heden

45
Het vergoeden van taxateurs voor hun werkzaamheden
actor

Minister van Financiën (Rijks kas)

grondslag

Jw 54 art.46 lid 4 en vanaf 8 juni 1977 art.49 lid 1

periode

1955-heden

van de

46
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen inzake de vergoeding van de taxateurs
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.46 lid 4

periode

1955-1977

Opmerking: Deze handeling is vervallen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
47
Het bij algemene maatregel van bestuur vogelsoorten voor bepaalde
onbepaalde tijd, voor het gehele Rijk of een gedeelte hiervan
of schade niet langer te rekenen tot
beschermde vogels
actor

Minister OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.2

periode

1937-heden

1.1.3

of
omwille van de vogelstand

het vervoer en handel in wild

48
Het bij algemene maatregel van bestuur voorwaardelijk toestaan dat
praeparateurs dode beschermde vogels te koop aanbieden, verkoverzending aan hen vervoeren en ten vervoer
aanbieden
actor

Minister van OKW

grondslag

Vw art.16

periode

1937-1947

opmerking

Deze handeling is komen te vervallen door de wijziging van
10 januari 1947

pen, afleveren, ter

49
Het bij Algemene Maatregel van Bestuur bepalen welke beschermde
vogels
gevan-gen mogen worden voor de kooi of voor de jacht, ten
verkoop voorhanden te heb-ben, te
koop aan te bieden, te verkopen,
af te leveren, in te voeren, door te voeren of uit te voeren
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.11

periode

1937-heden

produkt

Vogelbesluit 1937 art.9, 10 en 11

opmerking

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.

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
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

BUD art.2

periode

1977-heden

produkt

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

Artikel 2 van de BUD bepaalt dat het verboden is levende dieren, behorende tot bij Algemene Maatregelen van
Bestuur aangewezen soorten onder zich te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren. Het oogmerk
van deze bepaling is bescherming te bieden aan uitheemse diersoorten waarvan de stand een zodanige achteruitgang
vertoont of waarvan het milieu waarin zij leven zodanig is aangetast, dat hun voortbestaan als bedreigd moet worden
beschouwd. Het verdwijnen van het natuurlijke leefmilieu, de handel en de consumptie van de plaatselijke bevolking
zijn de voornaamste factoren die het bedreigd zijn van een soort veroorzaken.
Wijziging van het aanhangsel van de BUD was noodzakelijk omdat op 1 januari 1984 de Verordening (EEG)
no.3626/82 van de Raad van 3 december 1982 in werking trad betreffende de toepassing in de gemeenschap van de
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantesoorten (Pb.EG.no.L
384). In de Verordening van 3 december werd vgl. Conventie van Washington onderscheid gemaakt in 3 categorieën.
De Minister van Landbouw kan ten aanzien van onder de In- en Uitvoerwet gebrachte bedreigde plantesoorten, een
aantal ondersoorten en geïsoleerde popu-laties van diersoorten niet regelen volgens de Wet bedreigde uitheemse
diersoor-ten waardoor hij een AMVB maakt waardoor de soorten aan het vergunningstelsel van de In- en Uitvoerwet
worden onderworpen. Voorlopige voorzieningen zijn getroffen, Stcrt.40. Vervolgens wordt het aanhangsel gewijzigd
door wijzigingen in het oordeel van de Conventie van Washington.
In aanhangsel B van het Besluit van 23 juli 1980 ter uitvoering van artikel 3 van de Wet bedreigde uitheemse
diersoorten Stb.454 worden die delen van dieren genoemd die zodanig duidelijk herkenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld
huiden, slagtanden en vleugels. Ook delen van dieren die bepaalde bewerkingen hebben ondergaan, zoals een poot
van een olifant die wordt gebruikt als paraplubak of een ivoren biljartbal, zijn daaronder begrepen.
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 voortbe
staan wordt bedreigd waarvan het verboden is ze
onder zich te
hebben, te koop aan te bieden of af te leveren
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1975-heden

produkt

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

Met het verbod kan worden voorkomen dat dode dieren, behorende tot bedreigde uitheemse soorten, delen en
produkten van zulke dieren de binnenlandse markt bereiken.
Om alle activiteiten in het kader van de onderhavige handel te reguleren is een verbod tot het buiten Nederlands grondgebied brengen tevens
gewenst. Dit verbod sluit aan bij het beleid van die landen die slechts een vergunning voor de invoer van bepaalde dieren, delen of produkten
verlenen indien voor de uitvoer daarvan uitdrukkelijk toestemming is verleend door het bevoegd gezag van het uitvoerende land.
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 produkten van dieren
waarvan het verboden is deze ten verkoop voor handen te
hebben,
te koop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of binnen het
grondgebied van Nederland te brengen
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1983-heden

Diersoorten die in Nederland in het wild leven en diersoorten die buiten Nederland in het wild leven vallen onder de
Vogelwet 1936. Dit is van belang voor de diersoorten genoemd in de besluiten naar aanleiding van art.2 en art.3 van
de Wet.
Onder de terminologie ‘het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen’ wordt verstaan het feitelijk
binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van dode dieren, herkenbare delen en produkten daarvan,
voor zover aangewezen op grond van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten.

1.2.

TOEZICHT OP HET GEBIED VAN:

1.2.1 het wild
Voor het leiden of verrichten van de uitvoeringswerkzaamheden inzake de jacht is de jachtcommissie ingesteld (Jachtwet 1923). In de Jachtwet
1954 is de jachtcommissie vervangen door de Jachtraad, het Jachtfonds en de Wildschadecommissiën.
53
Het aanwijzen van met de uitvoering van de jachtwet belaste
ambtenaren
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.59

periode

1955-heden

54

Het aanwijzen, aanstellen en ontslaan van ambtenaren die belast zijn
jachtwet strafbaar gestelde feiten
actor

Minister van Justitie

grondslag

Jw 23 art.43 en Jw 54 art.73 lid 1b

periode

1923-heden

produkt

Beschikking 17 juni 1955, nr.J 1020, Stcrt.142

met in de

55
Het verstrekken van financiële middelen voor realisatie Herstelplan
Leefgebieden Patrijs.
actor

Minister van Landbouw

bron

Nota Jacht en Wildbeheer

periode
56

1991-heden

Het verstrekken van financiële middelen voor de Nota Ruimte voor
actor

Minister van Landbouw

bron

Nota Jacht en Wildbeheer

periode

1990-heden

ganzen.

57
Het verstrekken van financiële middelen voor grofwildbeheer op de
actor

Minister van Landbouw

bron

Nota Jacht en Wildbeheer

periode

1988-heden

de Jachtcommissie

instelling
58
Het instellen van de jachtcommissie
actor

Minister van Landbouw

gronslag

Jw 23 art.84

periode

1923-1955

Veluwe.

59
Het aanwijzen van de standplaats van de jachtcommissie
actor

Minister van Landbouw (De kroon)

grondslag

Jw 23 art.84

periode

1923-1955

leden
60
Het benoemen en ontslaan van leden van de jachtcommissie, de
secretaris en de adjunct-secretarissen
actor

Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

Jw 23 art.85 lid 3

periode

1923-1955

61
Het toekennen van een beloning en vergoeding van reis- en verblijf
aan de leden, de secretaris en de adjunct-secretarissen van
de jachtcommissie
actor

Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

Jw 23 art.87

periode

1923-1955

kosten

taken
62
Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren inzake bezwaar
vergoedingen in geval van schade
actor

Jachtcommissie

grondslag

Jw 23 art.94

periode

1923-1955

tegen

63
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake het verstrekken
opdracht aan bepaalde personen op bepaald aangewezen
gedierte te beperken of op te ruimen
actor

Jachtcommissie

grondslag

Jw 23 art.61 lid 1

periode

1923-1955

van
gronden wild of schadelijk

64
Het verstrekken van opdracht aan bepaalde personen op bepaald
aangewezen gronden wild of schadelijk gedierte te beperken of op
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 23 art.61 lid 1

periode

1923-1955

te ruimen

de Jachtraad
De Jachtwet 1954 gaat uit van het standpunt dat de jacht slechts kan worden toe-gestaan voor zover zij dienstbaar is
aan bovenvermelde belangen dan wel deze belangen ontziet. Om maatregelen, nodig om het genoemd compromis te
bereiken, voor alle partijen aanvaardbaar te maken, is bij artikel 3 van de wet een Jachtraad ingesteld. De Raad heeft
tot taak de Minister van Landbouw desgevraagd of uit eigen beweging van advies te dienen omtrent onderwerpen
van algemene aard met betrekking tot uitvoering van de wet. Vertegenwoordigers van alle bij de jacht betrokken
belangen hebben hierin zitting. Maatregelen van enig belang worden pas dan getroffen als de Jachtraad is gehoord.
De Jachtraad is ingesteld als deskundig en alzijdig samengesteld college van advies voor de overheid bij de
uitvoering van de Jachtwet 1954.
instelling
65
Het instellen van de Jachtraad
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.3

periode

1955-heden

leden
66
Het benoemen van de voorzitter van de Jachtraad
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.3 lid 3

periode
1955-heden
In de memorie van toelichting van de jachtwet 1954 wordt gesproken over het instellen van de Jachtraad.
Men is in het Voorlopig Verslag van oordeel dat de leden aangewezen moeten worden door bij algemene maatregel
van bestuur aan te geven representatieve organisaties, waarbij minstens de helft van de leden door
landbouworganisaties.
Ondergetekenden van het wetsontwerp hadden tegen benoeming van de leden van de Jachtraad door de daartoe
aangewezen representatieve organisaties, geen bezwaar.

67
Het bij algemene maatregel van bestuur aanwijzen van representatieve organisaties op het gebied van de landbouw, de bosbouw, de
bescherming, de jacht en het eendenkooibedrijf voor het
de Jachtraad
actor

Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

Jw 54 art.3 lid 4

periode

1955-heden

produkt

Besluit 26 maart 1955, Stcrt.67

natuurbenoemen van leden van

68
Het benoemen van de overige leden van de Jachtraad
actor

Representatieve organisaties op het gebied van de landbouw, de
bosbouw, de natuurbescherming, de jacht en het eendenkooibedrijf

grondslag

Jw 54 art.3 lid 4

periode

1955-heden

produkt

Besluit, houdende aanwijzing van organisaties van 26 maart 1955,
Stcrt.67

Als representatieve organisaties worden in het Besluit van 26 maart 1955, Stcrt.67 aangewezen:
a.
op het gebied van de Landbouw:
het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-comité en de Nederlandse
Christelijke Boeren- en Tuindersbond beide gevestigd te ‘s-Gravenhage
b.
op het gebied van de bosbouw:
de Nederlandse Vereniging van Boscheigenaren, gevestigd
te ‘s-Gravenhage
c.
op het gebied van de natuurbescherming:
de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, beide gevestigd
te Amsterdam
de vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming,
Rotterdam
d.
op het gebied van de jacht:
de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, gevestigd te ‘s-Gravenhage
en de vereniging “Het Reewild” gevestigd te Vorden,
e.
op het gebied van het eendenkooibedrijf:
de Vereniging tot behartiging van de belangen bij het Eendenkooibedrijf,
Utrecht

gevestigd te

gevestigd te

69
Het kunnen toevoegen van leden met adviserende stem alsmede een
aan de Jachtraad

secretaris

actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.3 lid 6

periode

1955-heden

reglement
70
Het stellen en wijzigen van reglementen waarin de werkwijze van de

Jachtraad

nader geregeld is
actor

De Jachtraad

grondslag

Jw 54 art.3 lid 7

periode

1955-heden

71
Het goedkeuren van het reglement van de Jachtraad
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.3 lid 7

periode

1955-heden

taken
72
Het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de minister
Landbouw over onderwerpen van algemene aard met betrekking
jachtwet
actor

Jachtraad

grondslag

Jw 54 art.3 lid 1

periode

1955-heden

van
tot de uitvoering van de

73
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake de termijnen
jacht op ander dan in de wet genoemd wild geopend zal zijn
actor

De jachtraad

grondslag

Jw 54 art.20 lid 2

periode

1955-heden

waarin

het Jachtfonds
In sommige gevallen wordt schade aangericht door wildsoorten waarvan handhaving in de vrije natuur waardevol is.

De jager wordt dan niet aansprakelijk gesteld voor de schade en de schade wordt vergoed door het Jachtfonds. Als
deze mogelijkheid niet bestaat is het alternatief het afschieten en uitroeien van waardevolle diersoorten.
Het Jachtfonds bekostigt wetenschappelijk onderzoek, het bevordert voorlichting en opleiding en bevordert
maatregelen, gericht op de instandhouding van niet tot het schadelijk wild behorende wildsoorten, waarvan
handhaving in de vrije natuur waardevol is. De maatregelen kunnen ook bestaan in het verlenen van
tegemoetkomingen in door wild aangerichte schade.
instelling
74
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen betreffende het
van besluiten door het Jachtfonds, zijn dagelijkse leiding, zijn
secretariaat, zijn
vertegenwoordiging in en buiten rechte en zijn
boekjaar
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.32

periode

1955-heden

produkt

Besluit 25 juli 1955, Stb.353, (rapport M.v.L. 19 juli 1955 no JZ/L 13
377/73, afd.Wetgeving en Juridische Zaken/L)

nemen

leden
75
Het benoemen van de voorzitter en de leden van het bestuur van het
jachtfonds
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.29 lid 2

periode

1955-heden

76
Het aanwijzen van representatieve organisaties op het gebied van de
landbouw, de jacht en de natuurbescherming, die op hun beurt de
van het jachtfonds
actor

Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

Jw 54 art.29 lid 3

periode

1955-heden

produkt

Besluit 8 maart 1978, Stb.110

Opmerking

Deze wet is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387

leden benoemen

Als representatieve organisaties worden in het Besluit van 8 maart 1978, Stb. 110, houdende aanwijzing van
organisaties, bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Jachtwet 1954 aangewezen:

a.

op het gebied van de Landbouw:
het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-comité en de Nederlandse Christelijke
Boeren- en Tuindersbond
beide gevestigd te ‘s-Gravenhage de Katholieke
Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, gevestigd te
‘s-Gravenhage
b.
op het gebied van de jacht:
de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging gevestigd te Amersfoort
c.
op het gebied van de natuurbescherming:
de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en De
Nederlandse
Vereniging tot Bescherming van Vogels, beide gevestigd te
Amsterdam de vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming,
gevestigd te Rotterdam
77
Het aan het jachtfonds kunnen toevoegen van een secretaris-

penning-

meester
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1955-heden

78
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake het geven
vergoedingen aan bestuursleden van het jachtfonds
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.31

periode

1955-heden

van

taken
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
actor

Het Jachtfonds

grondslag

Jw 54 art.28 lid 2

periode

1955-heden

80
Het adviseren van het jachtfonds inzake de hoogte van door wild
actor

Wildschadecommissie

grondslag

Beschikking inzake tegemoetkoming in wildschade door het

aangerichte schade

Jachtfonds van 10 oktober 1978, J 3268, Stcrt.200 art.3
periode

1978-heden

81
Het bepalen van de hoogte van door wild aangerichte schade
actor

Jachtfonds

grondslag

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

periode

1978-heden

82
Het verlenen van tegemoetkomingen in door wild aangerichte
op grond van regels van de Minister van Landbouw
actor

Het Jachtfonds

grondslag

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

periode

1955-heden

schade

83
Het adviseren van het jachtfonds inzake bezwaarmakingen tegen
beslissingen in tegemoetkomingen aan door wild aangerichte schade
actor

Commissie voor de Bezwaarschriften

grondslag

Beschikking inzake tegemoetkoming in wildschade door het
Jachtfonds van 10 oktober 1978, J 3268, Stcrt.200 art.7 lid 2

periode

1978-1993

opmerking

Deze handeling vervalt n.a.v. Beschikking 21 december 1993,
J.9320149, Stcrt.250

Door de regeling van 21 december 1993 vervalt de bijzondere procedure voor bezwaarschriften tegen beslissingen
van het bestuur van het Jachtfonds. Daardoor zijn de regels voor bezwaar zoals neergelegd in de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing op beschikkingen van dit bestuur. De bezwaartermijn wordt verlengd van 30 dagen naar
6 weken.
Ook vervalt de verplichting om over bezwaarschriften het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften in te
winnen. Met name bij kennelijk ongegronde en bij kennelijk gegronde bezwaren, kan een dergelijk advies
achterwege blijven.
De Minister van Landbouw heeft de preventieve en repressieve controle op de financiën van het Jachtfonds. De
Minister keurt de jaarstukken goed, nadat de Algemene Rekenkamer hem haar gevoelens heeft kenbaar gemaakt.
Bedoelde stukken worden na goedkeuring ter kennis gestuurd naar de Staten Generaal.

84
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van aanwijzingen inzake de
verantwoording van de Minister van Landbouw van de voldane
aan de hoofden van de plaatselijke politie
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1955-heden

bijdragen

85
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van aanwijzingen van
comptabele ambtenaren waaraan door de hoofden van de plaatselijke
worden overgemaakt
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1955-heden

politie bijdragen

86
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake de financiën

van het

Jachtfonds
actor

De Algemene Rekenkamer

grondslag

Jw 54 art.34 lid 2

periode

1955-heden

87
Het goedkeuren c.q afkeuren van de jaarlijkse begroting van inkomsten
het volgende boekjaar van het jachtfonds
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.33 lid 1 en 3

periode

1955-heden

en uitgaven voor

88
Het goedkeuren c.q. afkeuren van het financieel verslag van het
jachtfonds over het afgelopen boekjaar met daarbij behorende
en winstrekening
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.34 lid 1

balans en verlies-

periode

1955-heden

Het financieel verslag en de daarbij behorende balans en verlies-en winstrekening worden ter kennisname gestuurd
naar de Staten Generaal JW 54, art.34 lid 4.
de Wildschadecommissiën
Leden van de wildschadecommissiën zijn deskundigen die nagaan of een jachthouder in geval van schade in gebreke
is gebleven. Bij artikel 43 van de Jachtwet zijn de wildschadecommissiën met hun deskundige leden in het leven
geroepen.
Ook de jachtwet 1923 kent deze commissiën maar met een taak die zich beperkt tot het geven van adviezen tot het
nemen van maatregelen ter voorkoming of beëindiging van schade in bijzondere gevallen. De nieuwe taak van de
wildcommissie is vastgelegd in artikel 44 en bestaat uit het desgevraagd of uit eigener beweging adviseren van de
Minister van Landbouw inzake de voorkoming of bestrijding van schade. Wanneer aan een commissie zou blijken
dat een bepaalde wildsoort overmatig schade veroorzaakt dan kan de minister voorgesteld worden maatregelen te
treffen tegen de wildsoort. Ook kan een commissie een jachthouder adviseren bepaalde maatregelen te nemen
wanneer in zijn, in het gebied van de commissie liggend veld, wild schade aanricht of dreigt aan te richten. Daarnaast
hebben de commissiën tot taak advies uit te brengen zowel aan de benadeelde als aan de jachthouder omtrent de
vergoeding van aangerichte schade. In een wildschadecommissie hebben naast een onafhankelijke voorzitter twee
leden zitting. Het ene lid is een deskundige op het gebied van de landbouw, de andere op dat van de jacht.
Wildschadecommissiën hebben tot taak:
a) het adviseren van de minister van Landbouw en belanghebbeden inzake
maatregelen ter
voorkoming en bestrijding van wildschade;
b) het uitbrengen van advies omtrent de vergoeding van wildschade.
Een wildschadecommissie draagt, wanneer de omvang van de schade
aanleiding geeft, taxateurs op de schade te taxeren.
instelling
89
Het instellen van wildschadecommissien
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.43

periode

1955-heden

Produkt

Regeling van 11 december 1986, no.J 8254, Stcrt.241

90
Het desgevraagd of uit eigener beweging adviseren van de Minister
Landbouw inzake maatregelen ter voorkoming en bestrijding van
actor

Wildschadecommissie

grondslag

Jw 54 art.44

periode

1955-heden

van
wildschade

91
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van het werkgebied van
wildschadecommissiën
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.43 lid 1

periode

1955-heden

produkt

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

van 11 december

92
Het (kunnen) bijwonen van bijeenkomsten van de wildschade
commissies
actor

Minister van Landbouw

grondslag
Beschikking inzake reglement werkwijze wildschadecommissies van
nr.J 1130, Stcrt.64
periode

30 maart 1979,

1979-heden

leden
93
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake het aanwijzen
leden en plaatsvervangende leden van de schadecommissiën
actor

Landbouwverenigingen

grondslag

Jw 23 art.59 lid 2

periode

1923-1955

van de

94
Het benoemen van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangers
wildschadecommissies
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1923-heden

95
Het aanwijzen van één of meer secretarissen van wildschade
commissies en het bepalen en verdelen van hun taken

van

actor

Minister van Landbouw

grondslag

Beschikking 29 december 1982, nr. J 7419, Stcrt.253, artikel 2 lid
Beschikking inzake reglement werkwijze wildschadecommissies van
nr.J 1130, Stcrt.64
periode

30 maart 1979,

1979-heden

96
Het toevoegen aan wildschadecommissiën van leden met adviseren
de stem
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.43 lid 5

periode

1978-heden

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
reglement
97
Het opstellen van een reglement met de werkwijze van de
wildschadecommissie
actor

Wildschadecommissie

grondslag

Jw 54 art.44 lid 3

periode

1955-heden

98
Het vaststellen van het reglement met de werkwijze van een wild
schadecommissie
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.44 lid 3

periode

1955-heden

produkt
Beschikking 30 maart 1979, nr.J 1130, Stcrt.64 reglement betr. werk
wildschadecommissiën
Beschikking 29 december 1982,nr.J. 7419, Stcrt.253

wijze van de

99
Het (kunnen) bijwonen van bijeenkomsten van de wildschade
commissiën
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Beschikking inzake reglement werkwijze wildschadecommissies van

30 maart 1979,

nr.J 1130, Stcrt.64
periode

1979-heden

taken
100
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake maatregelen ter
voorkoming en bestrijding van wildschade
actor

Wildschadecommissiën

grondslag

Jw 54 art.44 lid 1a

periode

1955-heden

101
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van wildschade
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.44 lid 1a

periode

1955-heden

102
Het stellen van regels inzake tegemoetkomingen in door wild aangerichte schade
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.28 lid 2

periode

1955-heden

produkt

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

103
Het adviseren van de partijen die betrokken zijn bij schade en het
en uitbrengen van rapport inzake de schade
actor

Wildschadecommissie

grondslag

Jw 54 art.48 en 49 lid 1

periode

1955-heden

104
Het vaststellen van het formulier waarop taxateurs de door wild

opstellen

aangerichte schade vermelden
actor

Directeur van Faunabeheer

grondslag
Beschikking inzake reglement werkwijze wildschadecommissien van
nr.J 1130, Stcrt.64
periode
1.2.2
105

30 maart 1979,

1979-heden
de vogels

Het aanwijzen van ambtenaren aan welke houders van Vogel
vergunningen inzage moeten verlenen in hun administratie de
betreffende
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 art.8 lid g

periode

1937-heden

kooivogels

106
Het benoemen, schorsen en ontslaan van de Controleurs-Vogelwet
het geven van aanwijzingen voor uitoefening van hun
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Beschikking (wijziging van de Vogelwet 1937) 2 juni 1947, Stcrt.105

periode

1947-1984

produkt

Beschikking 24 augustus 1984, Stcrt.102

1936 en
functie

107
Het aanwijzen van mensen die belast zijn met het opsporen van bij
Vogelwet strafbaar gestelde feiten

de

actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.30 lid 3

periode

1937-heden

produkt
opmerking

Beschikking 9 december 1993 Stb.725 hfdst.9 art.2
Dit schept de mogelijkheid aan niet tot het politiekorps behorende
personen de beperkte bevoegheid te geven overtredingen van de Vogelwet op te sporen en ter zake
daarvan proces-verbaal op te maken. Op grond van deze bepaling zijn tot 1982 de zogenaamde
Controleurs-Vogelwet aangesteld, wier beëdiging krachtens een instructie vastgelegd in de
Vogelbeschikking 1937 (Controle) geschiedde. Nadat in 1982 de uitvoering van de Vogelwet in
handen van het Ministerie van Landbouw en Visserij kwam, zijn de bedoelde Controleurs
ondergebracht in de eigen opsporingsdienst van het Ministerie van Landbouw, de Algemene Inspectie
Dienst (AID) en aangesteld als algemeen opsporingsambtenaar. Voorts zijn bij beschikking van de
Minister van Landbouw van 24 aug.1984 no.J 4817 (stcrt.1984,102) de ambtenaren van de AID

aangewezen als ambtenaren belast met de opsporing van de bij de Vogelwet 1936 strafbaar gestelde
feiten. In verband hiermee was de Vogelbeschikking 1937 (Controle) voor wat bestreft de onder lid 3
bedoelde bijzondere opsporingsambtenaren niet meer nodig en werd deze bij beschikking van de
minister van Landbouw van 17 maart 1987, no.J 1159 (Stcrt.1987,nr.57) ingetrokken.
Voor de toepassing en naleving van de Vogelwet 1936 wordt verwezen naar het rondschrijven van de minister van Justitie
aan de Procureurs-Generaal fgd. Directeuren van Politie van 28 september 1937.
108
Het aanstellen van personen welke gemachtigd zijn houders van
gepraepareerde vogels de dieren te laten voorzien van een merkteken
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 editie 1987 art.35 ter.

periode

1937-heden

109
Het aanwijzen van organisaties welke pootringen mogen afgeven
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 editie 1987 art.35h lid 2

periode

1984-heden

produkt

Beschikking Min.van Landbouw 30 juli 1984 no J 4458

opmerking

Als organisaties bevoegd tot het afgeven van pootringen zijn bij
beschikking van de Minister van Landbouw van 30 juli 1984 no J 4458 (Stcrt.1984,152) aangewezen:
De Ned. Bond van vogelliefhebbers te Bergen op Zoom en de Alg.Ned.Bond van vogelhouders te ‘sGravenhage.

De ring vermeldt het geboortejaar van de vogel, het nummer waaronder degene die de vogel gefokt heeft, bij de
desbetreffende organisatie is geregistreerd, en een volgnummer.
Ringen wordt slechts toegestaan door medewerkers van het ring onderzoek onder leiding van de Directeur van ‘s
Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden.
110
Het aanwijzen van personen die houder van Vogelvergunning I
verplicht de onder zich hebbende gepraepareerde beschermde
vogels te voorzien
van een metalen plaatje met sluiting met volg
nummer en de letters C.V.
actor

Staatssecretaris van C.R.M.

grondslag

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

periode

1977-heden

111
Het aanwijzen van ambtenaren die controle uitoefenen op houders

van

Vogelvergunningen
actor

Minister van C.R.M./ Minister van Landbouw

grondslag

Rondschrijven C.R.M. 10 juli 1980

periode

1980-heden

112
Het aanwijzen van personen die mede belast zijn met het opsporen

van

strafbare feiten
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

NBW art.28 lid 1

periode

1968-heden

produkt

Regeling 24 aug.1984 no. J 4816 Stcrt.169 Aanwijzing AIDambtenaren Nb-wetgeving

de Commissie van Bijstand

instelling
113
Het (kunnen) instellen van een Commissie van Bijstand 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 des
gevraagd bij de uitvoering bij te staan
actor

Minister van OKW

grondslag

Vw art.4 lid 1

periode

1937-1947

Opmerking

Vervallen bij KB 19 mei 1947, Stb.148

Thans worden de adviezen uitgebracht door de bij art.2 van de Natuurbeschermings-wet ingestelde Natuurbeschermingsraad
bijgestaan door zijn commissie voor de Faunabescherming.
De actor Commissie van Bijstand is voor het bijstaan van de minister in het toezicht op de werking van het
vergunningstelsel en het adviseren bij het verlenen van vergunningen in belang van de vogelstand, het onderwijs en
de wetenschap.
leden
114
Het bij algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regelen
aanzien van de bevoegdheid, samenstelling, benoeming en

ten
werkwijze van de

commissie
actor

Minister van OKW

grondslag

Vw art.4 lid 2

periode

1937-1947

produkt

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

115
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake het benoemen
leden van de Commissie van Bijstand

van

actor
Centrale Landbouw-organisaties en andere centrale organisaties of
instellingen die
naar hun aard bij de bescherming en bestudering van
de vogelstand en de uitvoering van de Vogelwet 1936
bijzonder
betrokken zijn.
grondslag

Vogelbesluit 1937 art.4 lid 3

periode

1937-1947

opmerking

Vervallen door KB 10 mei 1947, Stb.no.H 148

116
Het benoemen van de leden van de Commissie van Bijstand en het
toevoegen van adviserende leden
actor

Minister van OKW

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.4 en 5

periode

1937-1947

opmerking

Vervallen door KB 10 mei 1947, Stb.no.H 148

117
Het aanwijzen van organisaties met welke de Minister van Landbouw overleg pleegt inzake het benoemen van leden van de Commissie van Bijstand
actor

Minister van OKW

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.4 lid 3

periode

1937-1947

opmerking

Vervallen door KB 10 mei 1947, Stb.no.H 148

reglement
118
Het op verzoek laten vergaderen van de Commissie van Bijstand

actor

Minister van OKW

grondslag

Vogelbesluit art.6 lid 1

periode

1937-1947

opmerking

Vervallen door KB 10 mei 1947, Stb.no.H 148

Het Ministerie van Landbouw ontving de agenda’s en de notulen van de vergaderingen van de Commissie van Bijstand in de periode 1937-1945.
119
Het opstellen van het Reglement waarin de werkwijze en verantwoording van de uitgaven van de Commissie van Bijstand geregeld zijn
actor

Commissie van Bijstand

grondslag

Vogelbesluit art.8

periode

1937-1947

opmerking

Vervallen door KB 10 mei 1947, Stb.no.H 148

120
Het goedkeuren van het Reglement van de Commissie van Bijstand
actor

Minister van OKW

grondslag

Vogelbesluit art.8

periode

1937-1947

opmerking

Vervallen door KB 10 mei 1947, Stb.no.H 148

121
Het onderzoeken van die gevallen, welke omschreven zijn in het
reglement
actor

Commissie van Bijstand

grondslag

Vogelbesluit art.7

periode

1937-1947

opmerking

Vervallen door KB 10 mei 1947, Stb.no.H 148

taken
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
actor

Commissie van Bijstand

grondslag

Vw art.4 lid 1

periode

1937-1947

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
actor

Commissie van Bijstand

grondslag

Vogelbesluit art.3

periode

1937-1947

1.2.3
124

bedreigde uitheemse diersoorten

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

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

BUD art.8

periode

1977-heden

produkt

Regeling 24 aug.1984/ Nr.J 4817

Bij de afdeling Fauna en Flora van het Ministerie is een inspecteur voor uitheemse dieren in dienst, die in de eerste
plaats belast is met de opsporing van de bij deze wet strafbaar gestelde feiten.
De bevoegdheid om inzage te vorderen van bescheiden is beperkt, doordat daar-onder alleen die zakelijke
bescheiden worden begrepen, welke op de handel in dieren betrekking hebben.
125
Het instellen van een vaste commissie met betrekking tot de uitvoering van de wet bedreigde uitheemse diersoorten
actor

Minister van CRM/ Minister van LNV

grondslag

BUD art.11

periode

1975-heden

produkt

Besluit 1 oktober 1976

opmerking

In het spraakgebruik wordt de vaste commisie 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.

Dit artikel voorziet in het optreden van een college, dat de minister bij het voeren van zijn beleid ten dienste staat en
hem zal adviseren. Taak en samenstelling zijn in hoofdzaken geregeld. De nadere uitwerking daarvan en de regeling
van benoeming en de werkwijze zijn bij Algemene maatregel van bestuur geregeld.

de adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten

instelling
126
Het (kunnen) geven van nadere voorschriften omtrent onder andere
benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheid van de
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

BUD art.11 lid 4

periode

1975-heden

Opmerking

Inwerkingtreding 26 juli 1975

de
vaste commissie

127
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van met redenen omkleedde
beschikkingen ingevolge de wet bedreigde uitheemse diersoorten
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

BUD art.13

periode

1977-1992

Opmerking

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

leden
128
Het aanwijzen van een ondervoorzitter van de Adviescommissie
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1976-heden

129
Het (kunnen) toevoegen van een of meer adjunct-secretarissen aan
commissie

de vaste

actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1976-heden

130
Het verlenen van reis- en verblijfkosten aan de leden en niet-leden

van de

vaste commissie
actor

Minister van Financiën

grondslag

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

periode

1976-heden

131
Het goedkeuren van de kosten, uitvloeiend uit de werkzaamheden
namens of in opdracht van de vaste commissie worden verricht

die

door,

Het instellen van sub-commissies met mogelijkheid van bijwonen

met

actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

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

periode
132

1976-heden

adviserende stem
actor

Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten

grondslag

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

periode

1976-heden

133
Het aanwijzen van rijksambtenaren die de vergaderingen van de
vaste commissie kunnen bijwonen met adviserende stem
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1976-heden

Naast deskundigen op het gebied van de natuurbescherming die bestuurlijke ervaring hebben, zullen ook specifieke
deskundigen op het terrein van de uitheemse dieren in de commissie zitting hebben.

134
Het benoemen, schorsen en ontslaan van de voorzitter, de leden en
secretaris allen deskundigen op het gebied van de natuurbescherming, van de vaste commissie
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

BUD art.11 lid 3

periode

1975-heden

Opmerking

Inwerkingtreding 26 juli 1975

de

reglement
135
Het opstellen van nadere regelen omtrent werkzaamheden van de
de subcommissies
actor

Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten

grondslag

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

periode

1976-heden

vaste- en

taken
136
Het jaarlijks uitbrengen van verslag over de werkzaamheden van het
afgelopen jaar
actor

Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten

grondslag

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

periode

1976-heden

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
actor

Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten

grondslag

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

periode

1976-heden

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
actor

Adviescommissie Wet bedreigde uitheemse diersoorten

grondslag

BUD art.11

periode

1975-heden

Opmerking Inwerkingtreding 26 juli 1975
1.2.4 de 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
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Beschikking BUDEP art.4 lid 1c

periode

1984-heden

1.2.5

de natuurbescherming

de Natuurbeschermingsraad
140
Het instellen van de Natuurbeschermingsraad
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

NBW art.2

periode

1968-heden

141
Het desgevraagd of uit eigener beweging adviseren van de Minister
CRM thans de minister van Landbouw inzake zaken, welke op de
betrekking hebben
actor

Natuurbeschermingsraad

grondslag

NBW art.2

periode

1968-heden

142
Het op verzoek van de Natuurbeschermingsraad instellen van de

van
natuurbescherming

Commissie voor de Faunabescherming
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

NWB art.3 lid 6

periode
143

1968-heden

Het desgevraagd of uit eigener 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.
actor

Natuurbeschermingsraad/ Commissie voor de Faunabescherming

Grondslag

Vogelwet 1937 artikel 4 lid 1

periode

1968-heden

144
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake het verbieden
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
hetzij voor geheel Nederland hetzij voor een deel daarvan
actor

Natuurbeschermingsraad

grondslag

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

periode

1968-heden

van het

soort,
geheel of gedeeltelijk

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
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1968-heden

2.

FAUNA

2.1.

OBJECTEN

2.1.1 Jagers
De grondbezitter of iemand die op de grond wordt toegestaan, een jager, jaagt om wildschade te beperken. Om in
bepaalde periode’s te mogen jagen op andere dan verboden gebieden dient de jager een overeenkomst van huur- en
verhuur en een jachtakte te hebben, een jachtexamen af te leggen en een verzekering af te sluiten. Het genot van de
jacht, het jachtgenot, is het recht op uitoefening van de jacht.
Het jachtgenot is er voor de belangen van de grondgebruikers echter de ondergang van bepaalde diersoorten, hetzij
plaatselijk, landelijk of internationaal bezien moet door overmatig afschot voorkomen worden.
Jachtrecht
Rond de eeuwwisseling waren nog 400.000 van de ruim drie miljoen hectare jachtgrond in Nederland bezwaard met
heerlijke rechten. Met de Jachtwet van 1923 werden alle jachtrechten definitief vervallen verklaard. Jacht werd een
‘genot’ gekoppeld aan grondbezit. Het jachtgenot kwam uitsluitend aan grondeigenaren toe. Die konden dit genot
evenwel door middel van een vergunning met anderen delen of zelfs geheel aan hen afstaan. Grondbezitters werden
daarmee de meest invloedrijke groepering in de jagerswereld.
146
Het bij besluit regelen van de geldigheid en aard van een jachtrecht
actor

Jachtcommissie

grondslag

Jw 23 art.97

periode

1923-1955

147
Het gelasten van vervroegde afbetaling van schadeloosstelling van
Rijkswege door het opheffen van jachtrechten
actor

Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

Jw 23 art.71

periode
148

1923-1955

Het aanwijzen van plaatsen waar schadeloosstelling door het
van jachtrechten, worden uitbetaald
actor

Minister van Financiën

grondslag

Jw 23 art.73 lid 2

periode

1923-1955

opheffen

Jachtrente is de door grondeigenaren jaarlijks te betalen som als vergoeding voor de afkoopsom van het heerlijk
jachtrecht.
Bij de wet van 24 december 1970 tot wijziging van de bepalingen inzake gemeentelijke en provinciale belastingen is

bepaald dat het bedrag van de jachtrente bij ieder daaraan onderworpen perceel in de kadastrale legger wordt
aangetekend.
Bij intreding van de jachtwet 1923 werden alle jachtrechten definitief vervallen verklaard. Om aanspraak te kunnen
maken op schadeloosheid moet een formulier ingevuld worden.
149
Het vaststellen bij algemene maatregelen van bestuur van het
teformulier voor schadeloosstelling ingeval van verbeurd
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 23 art.88 lid 2

periode

1923-1955

aangifverklaard jachtrecht

150
Het doen houden van controle op de naleving van de verplichtingen
van
vergunninghouders op grond van de Vogelwet en het melden
aan de Minister van gemaakte
opmerkingen, gegeven waarschuwingen of opgemaakte processen-verbaal
Actor

Hoofden van de plaatselijke politie

grondslag

Vogelbeschikking 1937 (Controle)

periode

1937-1987

opmerking

Ingetrokken bij Beschikking 17 maart 1987 No.J 1159

151
Het aanwijzen van kohiers bestemd voor jachtrente
actor

Minister van Financiën

grondslag

Jw 54 art. 78 lid 2

periode

1971-1977

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wijziging van de wet
24 december 1970, Stb.608.
Deze handeling is vervallen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
152
Het aantekenen in de kadastrale legger van het bedrag van de
jachtrente bij ieder daaraan onderworpen perceel
actor

Minister van Financiën

grondslag

Jw 23 art.80

periode

1923-1955

153
Het aantekenen van het bedrag van de jachtrente in de kadastrale
ieder daaraan onderworpen perceel
actor

Minister van Financiën

grondslag

Jw 54 art.78 lid 2

periode

1971-1977

legger bij

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wijziging van de wet 24
december 1970, Stb.608 tot wijziging van de bepalingen inzake gemeentelijke en provinciale
belastingen. Hierin wordt aangekondigd dat artikel 78 is uitgebreid met een tweede lid.
Beschikking 7 januari 1975,nr.B74/27750, Stcrt.6
Deze handeling is vervallen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
154
Het doen van uitspraken inzake bezwaren tegen de vordering van
jachtrente
actor

Gedeputeerde Staten

grondslag

Jw 23 art.81

periode
155

1923-1955

Het vaststellen van bepalingen omtrent de afkoop van de jachtrente
actor

Minister van Financiën

grondslag

Jw 23 art.83 lid 3

periode

1923-1955

Overeenkomst van huur en verhuur
Naast de mogelijkheid van het hebben van een eigen jachtveld moest ook de mogelijkheid worden geschapen dat de
jager tenminste voor een aantal jaren alleen de beschikking heeft over een veld. Voor 1955 gaven de
jachtgerechtigden vaak verschillende personen vergunning op hun grond te jagen met gevolg dat deze
vergunninghouders alles wegschoten. In artikel 6 van de Jachtwet 1954 is bepaald dat het genot van de jacht alleen
mag worden afgestaan bij overeenkomst van huur en verhuur en slechts eenmalig.
156
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake regels voor
overeenkomsten van huur en verhuur van het genot van de jacht
actor

De Jachtraad

grondslag

Jw 54 art.6 lid 5

periode

1955-heden

157
Het stellen van regelen inzake overeenkomsten van huur en verhuur
genot van de jacht
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.4 en 5

periode

1955-heden

van het

158
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen inzake de uitoefening van het genot van de jacht anders dan in gezelschap van de
jachthouder
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.7 lid 1b

periode

1955-heden

produkt

Beschikking 27 juli 1955, Stcrt.144

Van beheer van een jachtveld kan slechts sprake zijn wanneer een jager ten minste een aantal jaren de gelegenheid
heeft een veld te bejagen. Om deze reden is in artikel 6 lid 5 van de Jachtwet 1954 bepaald dat een overeenkomst van
huur en verhuur van het genot van de jacht tenminste en ten hoogste voor de duur van een bepaald aantal jaren dient
te worden aangegaan.
159
Het stellen, wijzigen en intrekken van regelen ten aanzien van de
duur,
waarvoor overeenkomsten van huur en verhuur van het genot
van de jacht, moeten worden
aangegaan
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.6 lid 5

periode

1955-heden

produkt

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

160
Het (kunnen) afwijken van de wettelijke duur van de overeenkomst
en verhuur van het genot van de jacht
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1978-heden

van huur

Jachtvelden
De jachthouder dient te waken tegen een overmatige wildstand, terwijl hij er ook voor dient te zorgen dat de stand van ander dan schadelijk
wild in zijn veld niet achteruit gaat. Op hem rust vervolgens de verplichting tot bestrijding van schade. Dit alles vereist een zeker beheer
waarvoor bepaalde voorwaarden aanwezig moeten zijn. De jager moet de beschikking hebben over een aaneengesloten jachtveld waar hij
alleen mag jagen. Het moet niet meer mogelijk zijn dat anderen op een deel van dat jachtveld zouden kunnen jagen of dat op uitlopers gelegen
tussen andere velden wordt gejaagd. Wordt dat wel toegestaan dan zou de wildstand in de andere velden kunnen worden benadeeld
zonder dat de jachthouders van deze velden er iets aan kunnen doen terwijl zij aansprakelijk zijn voor een goede wildstand op hun veld. Artikel
21 van de Jachtwet 1954 geeft de mogelijkheid om voorschriften over afmetingen te geven waaraan jachtvelden moeten voldoen. De
krachtens deze bepaling gegeven voorschriften beogen de totstandkoming van afgeronde behoorlijk bejaagbare velden.
161
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake afmetingen
jachtvelden hebben te voldoen
actor

De Jachtraad

grondslag

Jw 54 art.21 lid 1

periode

1955-heden

produkt

Beschikking 1 november 1993, nr.J 9316992, Stcrt.213

waaraan

162
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen inzake afmetingen

van

jachtvelden
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.21 lid 1

periode

1955-heden

produkt

Beschikking 20 maart 1978, nr.J 758, Stcrt.59

Beschikking 20 maart 1978 betreft regelen inzake minimale afmetingen waaraan jachtvelden moeten voldoen om
versnippering te voorkomen. Slechts in zodanige velden is het mogelijk een verantwoorde wildstand op te bouwen en
in stand te houden.
163
Het stellen van voorwaarden waaronder afgeweken kan worden van
gestelde afmetingen van jachtvelden
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1978-heden

164

de

Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake het jagen van
jachthouders op gronden die niet voldoen aan de gestelde eisen van
actor

De Jachtraad

grondslag

Jw 54 art.21 lid 2

periode

1955-heden

jachtvelden

165
Het geven van toestemming jachthouders te laten jagen op gronden
voldoen aan de gestelde eisen van jachtvelden
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.21 lid 2

periode

1955-heden

die niet

Jachtakten en vogelvergunningen
Hij die jaagt moet voorzien zijn van een jachtakte. Onder het begrip “jagen” valt volgens Jachtwet 1954 eveneens het
opsporen, bemachtigen of doden van schadelijk wild en het doen van pogingen daartoe.
166
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen inzake jachtakten
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54

periode

1955-heden

167
Het vaststellen van het aanvraagformulier van een jachtakte
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1955-heden

produkt
168

Besluit 27 juni 1959, Besluit 18 maart 1978

Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake de prijs van
ten
actor

Jachtraad/Jachtfonds

grondslag

Jw 54 art.35 lid 1

periode

1978-heden

jachtak-

produkt

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

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
169
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelingen inzake de
geldigheidstermijnen van jachtakten en de verschuldigde bedragen
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1955-heden

produkt

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

170
Het verstrekken aan de minister van landbouw van overzichten van
waaraan een jachtakte is verstrekt
actor

Hoofd van de plaatselijke politie

grondslag

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

periode
171

1955-heden

Het stellen van nadere regelen bij algemene maatregelen van bestuur
wijze van aanvragen van jachtakten, de afdoening der
van jachtakten, het beroep tegen weigering of intrekking van jachtakten en de inlevering van jachtakten
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.15 lid 6

periode

1955-heden

produkt

Besluit 3 juni 1955, Stb.231
Besluit 27 juni 1959, Stb.216

personen

m.b.t. de
aanvragen en het intrekken

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
Opmerking: De grondslag voor deze handeling is vanaf juni 1992 art.15 lid 5 zie
Stb.422 juni 1992.
172
Het bepalen van de geldsom tegen welke een vogelvergunning kan

worden

verstrekt
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.32

periode

1937-heden

Produkt

Vogelbeschikking 1937 art.5 (vergunningen)

173
Het (kunnen) verstrekken van vogelvergunningen
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937, art.35j

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 (vergunningen)

Verzekering jagers
Besluit 11 maart 1978, Stb.117 bevat nadere voorschriften inzake de verplichte verzekering voor jagers. Een
verzekering die moet zijn gesloten bij een krachtens de Wet op het Schadeverzekeringsbedrijf in Nederland
toegelaten verzekeraar. De periode van verzekering valt samen met de periode die krachtens artikel 16 van de
Jachtwet geldt met betrekking tot de jachtakte. De jachtakte wordt afgegeven door het Hoofd van de plaatselijke
politie na overlegging van een geldig bewijs van verzekering. Dekking van de schade geldt voor het gehele gebied
van Nederland.
174
Het bepalen van de periode waarin de verzekering de aansprakelijk
de jager terzake van voorvallen, moet dekken
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.12a lid 4

periode

1978-heden

heid van

produkt

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

Jachtexamen
Van een jager wordt verlangd dat hij:
a) kennis bezit van de wettelijke voorschriften betreffende de in het wild levende
b) kennis bezit van het wild en de wildstand, afgewogen tegen het belang van de
landbouw;
c) weet hetgeen een weidelijk jager betaamt;
d) de jachtwapens en bij de jacht gebezigde munitie kent en de jachtwapens weet
hanteren.
Een jachtexamen wordt alleen dan erkend als aandacht is geschonken aan a t/m d.
175
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van de eisen waaraan een
jachtexamen moet voldoen om te kunnen worden erkend
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.13a lid 2

periode

1978-heden

produkt

Besluit eisen jachtexamen van 8 maart 1978, Stb.118

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
176
Het (kunnen) erkennen van een jachtexamen
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.13a lid 1 en 3

periode

1978-heden

produkt

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

Opmerking: Deze handeling komt erbij n.a.v. Wet 8 juni 1977,Stb.387

Jachtmiddelen

dieren en de jacht;

te

In de jachtwet 1923 wordt een opsomming gegeven van jachtmiddelen die verboden zijn. De jachtwet 1954 kent
hierintegen een opsomming van jachtmiddelen die veroorloofd zijn.
a. geweer
177
Het geven van voorschriften over geweren waarmee het geoorloofd

is te

jagen
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.22 lid 1a

periode

1955-heden

produkt

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

Opmerking: De grondslag was tot 1978 art.22 lid 1b, na 1978 was het art.22 lid 1a
1977, Stb.387

Mr 13 maart 1987, Stcrt.54
n.a.v. Wet 8 juni

178
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels met betrekking tot
gebruik van munitie bij de jacht per wildsoort
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.22 lid 8

periode

1971-heden

produkt

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

Opmerking: Deze handeling is erbijgekomen n.a.v. wetswijziging van 25 februari

het

1971, Stb.117

Iemand die op grond van één hem door een grondgebruiker verleende vergunning zijn geweer gebruikt, kan niet
strafbaar gesteld worden, omdat hij niet bekend hoeft te zijn met het gegeven dat een geweer niet gebruikt mag
worden. In een zodanig geval moet echter de grondgebruiker kunnen worden vervolgd. Daarom is hem uitdrukkelijk
de verplichting opgelegd om bij het geven van een vergunning het gebruik van het geweer uit te zonderen, indien
zijn bevoegdheid in zoverre is beperkt, en is niet-nakoming van deze verplichting strafbaar gesteld.
179
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake het beperken
geweergebruik bij de jacht op grond van misbruik
actor

De Wildschadecommissie

grondslag

Jw 54 art.8 lid 3

periode

1955-heden

Opmerking: De grondslag was tot 1977 art.8 lid 3, na 1978 werd het art.8 lid 4. Dit
1977, Stb.387

van

n.a.v. Wet 8 juni

180
Het (kunnen) beperken van geweergebruik bij de jacht op grond van
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.8 lid 3

periode

1955-heden

Opmerking: De grondslag was tot 1977 art.8 lid 3, na 1978 werd het art.8 lid 4. Dit
1977, Stb.387

misbruik

n.a.v. Wet 8 juni

b. slag- en treknetten
181
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake slag- of
treknetten als geoorloofde middelen tot jagen
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.79 lid 1

periode

1955-1977

Opmerking: Deze handeling is vervallen n.a.v. 8 juni 1977, Stb.387
c. lokinstrumenten
182
Het uitsluiten van lokinstrumenten voor de jacht
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.22 lid 1f

periode

1978-heden

Opmerking: 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
d. klemmen
183
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van voorschriften inzake
klemmen
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.22 lid 3

periode

1971-heden

opmerking:

Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. wetswijziging van 25 februari

1971, Stb.117

e. eendenkooien
184
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van voorschriften voor
eendenkooien
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.38 lid 1

periode

1978-heden

produkt

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

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
185
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake het registreren

van

eendenkooien
actor

Jachtraad

grondslag

Jw 54 art.38 lid 2

periode

1955-1977

186
Het registreren van eendenkooien
actor

Commissaris in de provincie en vanaf 1954 de Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1923-heden

187
Het registreren van de naam en adres van de kooiker
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.39

periode

1955-heden

Onder afpalingskring wordt verstaan de kring aangegeven door palen om de eendenkooi. De Minister van Landbouw
stelt vast de plaats van de kring van palen en het opschrift dat op de kring staat. De afpalingskring is de afstand van
de palen gemeten vanuit het midden van de kring.
Alleen een kooiker is toegestaan buiten noodzaak handelingen te verrichten in de afpalingskring. Noodzaak is
aanwezig bij handelingen, verricht ter uitvoering van openbare werken.
188

Het bij verordening vaststellen van de afpalingsafstand
actor

Staten Generaal

grondslag

Jw 23 art.33

periode

1923-1955

189
Het goedkeuren van de verordening waarin de afpalingsafstand
wordt vastgesteld
actor

Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

Jw 23 art.33

periode

1923-1955

190
Het vaststellen van het opschrift en de plaats van een afpalingskring
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.41

periode

1955-heden

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

een eendenkooi

f. andere jachtmiddelen
191
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake het vaststellen
middelen waarmee het de grondgebruiker geoorloofd is schadebemachtigen en te doden
actor

Schadecommissie

grondslag

Jw 23 art.54 lid 4

periode

1923-1955

van
lijk wild op te sporen, te

192
Het vaststellen van middelen waarmee het de grondgebruiker
geoorloofd is schadelijk wild op te sporen, te bemachtigen en te
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 23 art.54 lid 4

periode

1923-1955

193

doden

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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.23 lid 1

periode

1937-heden

produkt

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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.23 lid 2

periode

1937-heden

produkt
Vogelbesluit 1937 art.14-22 en wijzigingen
2.1.2 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
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Nuttige Dierenwet art.1

periode

1914-heden

196
Het geven van voorschriften inzake de instandhouding van wild
actor

Minister van Landbouw.

grondslag

Jw 54 art.21 lid 3

periode

1955-heden

produkt
Regeling 1 oktober 1987, nr. J 8145, Stcrt.190 Interimregeling Lok
ganzen
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

197
Het afkondigen en intrekken van voorstellen van wet inzake bescherin het wild levende dieren
actor

Staten Generaal

grondslag

Nuttige Dierenwet art.2

periode

1914-heden

ming van

198
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake 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
actor

Gedeputeerde Staten

grondslag

Jw 23, art.30

periode

1923-1955

199
Het bepalen van het tijdvak waarin het toegestaan is eieren van
waterwild te zoeken, te rapen, voor verkoop in voorraad te hebben,
den, te verkopen, af te leveren of te vervoeren
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 23, art.30

periode

1923-1955

te koop aan te bie-

200
Het aanwijzen van soorten waarop de grondgebruiker op de door
gebruikte grond het recht heeft te jagen
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1993-heden

hem

201
Het kunnen wijzigen van de omschrijvingen van de begrippen grof
klein wild, waterwild, schadelijk wild en wild
actor

Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

Jw 23 art.1 en Jw 54 art.2

periode

1923-heden

wild,

produkt
Besluit 28 juli 1945, Stb. F 128 en Wet 25 mei 1972, Stb.280 en Wet
1993, Stb.586

van 28 oktober

Tot de in het wild levende vogelsoorten worden niet alleen gerekend de soorten, welke in Europa broeden, doch ook
die, welke dit werelddeel min of meer regelmatig bezoeken. Wanneer exemplaren van deze soorten tijdens hun
dwaal- of trektochten in ons land komen, vallen zij onder het begrip “beschermde vogels” in de zin van de Vogelwet
art.1. Vogels waarvan het broedgebied in Europa maar buiten Nederland ligt genieten eveneens de algehele
bescherming van de Vogelwet zodra zij zich in ons land bevinden.
De vogels, die in de handel bekend staan onder de verzamelnaam ‘exoten’ en die noch in Europa broeden noch dit
werelddeel als dwaalgast of trekker bezoeken, vallen buiten de bescherming van de Vogelwet.
Vogels die tot het pluimvee in de gebruikelijke zin van het woord behoren, vallen buiten de bescherming van de
Vogelwet.
202
Het vaststellen en wijzigen van het begrip “beschermde vogels”
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.1 lid 2

periode

1937-heden

produkt

Wet van 9 september 1970, Stb.422

203
Het vaststellen en wijzigen van de begrippen vogels, eieren en veld
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.3

periode

1937-heden

204
Het aanwijzen van vogels voor de kooi en voor de jacht
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.9 en 10

periode

1937-heden

opmerking

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

Bij de Jachtwet van 1954 werden kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto’s. tureluurs en waterhoentjes niet meer
onder het wild opgenomen. Deze soorten zijn daardoor onder de werking van de Vogelwet 1936 komen te vallen,
waardoor zij tot “beschermde vogels” in de zin van art.1 van deze wet behoren. Dit heeft tot gevolg dat het zoeken,
rapen, vervoeren en verhandelen van hun eieren is verboden.
205
Het bepalen van vogelsoorten die niet tot de beschermde soorten

gerekend

zullen worden
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit art.3

periode

1937-heden

206
Het bij beschikking aanwijzen van beschermde vogels en van
voorwaardelijk onbeschermde vogels
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.1 lid 2 en 3

periode

1937-heden

produkt
Beschikking betreffende het onbeschermd verklaren van in artikel 3
Vogelbesluit 1937 genoemde vogels van 24 december 1986,
no. J 9621 Rondschrijven van Min.LNV 13 jan.1987 NMF/F86-17595,
Commissarissen der Koningin

van het
aan de

207
Het adviseren van de Minister van CRM thans de Minister van
Landbouw inzake het aanwijzen van in Nederland voorkomende in
voorkomende diersoort als beschermde diersoort
actor

Natuurbeschermingsraad

grondslag

NBW art.22

periode

1968-heden

het wild

Niet bij wet genoemd wild
Jachtwet 1954, artikel 8 lid 1 en 2. De grondgebruiker heeft het recht op de door hem gebruikte grond op houtduiven,
zwarte kraaien, kauwen, vlaamse gaaien, eksters, konijnen, vossen en verwilderde katten te jagen. Op zijn erf heeft
de grondgebruiker het recht op bunzings, hermelijnen en wezels te jagen.
Op grond van de jachtwet 1954 artikel 8 is het uitzetten van houtduiven, zwarte kraaien, kauwen, vlaamse gaaien,
eksters, konijnen, vossen, katten, bunzings, hermelijnen, wezels voor het gehele land verboden.
208
Het stellen van regels inzake het geheel of gedeeltelijk verbieden van
uitzetten van andere diersoorten dan bij wet genoemd
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.58 lid 2

periode

1955-heden

het

produkt

Beschikking inzake het uitzetten van dieren van 8 augustus 1977 nr. J

2227, Stcrt.153

209
Het doen opstellen van rondschrijven inzake veranderingen in
regelgeving aangaande onbeschermde vogels
actor

Min.van LNV, Staatssecretaris CRM

grondslag

Circulaire

periode

1937-heden

opmerking

de circulaires/ rondschrijven hebben verschillende geadresseerden

Handel en vervoer van wild
Om te voorkomen dat stropers het door hen bemachtigde wild aan restaurateurs en hotelhouders slijten zijn
maatregelen getroffen op het gebied van het vervoer en de handel in wild.
210
Het vaststellen van regelen inzake de bemachtigde en gedode dieren
opbrengst daarvan
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 23 art.62

periode

1923-1955

en de

211
Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen inzake het ten
voorhanden hebben, te koop aanbieden, te verkopen of af
te leveren wild
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.60 lid 6

periode

1978-heden

verkoop

Opmerking: 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
voorhanden te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen
of af te leveren
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.60 lid 4

periode

1978-heden

produkt

Beschikking 29 januari 1979, nr.J 84, Stcrt.23
Regeling 6 november 1981, nr.J 6856, Stcrt.217

verkoop

Regeling 11 januari 1988, nr. J 11278, Stcrt.12
Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
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
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.62 lid 1c

periode

1978-heden

produkt

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

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
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
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 23 art.42

periode
215

1923-1955

Het aanwijzen van natuurlijke personen of rechtspersonen voor het

vervoer

van vogels
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.26

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 $4 (vergunningen)

216
Het (kunnen) erkennen van hier te lande gevestigde koelhuizen
actor

Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

Jw 23 art.42

periode

1923-1955

In plaats van een verklaring van de Burgemeester konden volgens Jachtwet 23 bepaalde personen wild vervoeren
met een geleidebrief, afgegeven door de houder van vergunning of beschikking.

217
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake geleide
biljetten, verklaringen van opslag en de verklaringen van oorsprong
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.64 lid 2 en 3

periode

1955-1977

Opmerking: Deze handeling is vervallen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
218
Het afgeven van verklaringen van oorsprong voor geschoten wild
dat
vervoerd wordt vanuit een provincie waar de jacht geopend is
naar of door een provincie waar die
jacht gesloten is
actor

Burgemeester

grondslag

Jw 23 art.39 lid 2

periode
1923-1955
Op grond van de zogenaamde merkenregeling van 20 december 1978 is een wildmerk vereist voor het vervoer van
dode dieren behorende tot grofwildsoorten. Deze regeling is ingetrokken met ingang van 1 januari 1994 door de
beperkte bijdrage die de regeling volgens de minister levert bij de mogelijkheden van het tegengaan van stroperij. De
kosten van de uitvoering van de regeling wegen volgens hem niet op tegen de bijdrage die geleverd wordt. Hij heeft
ook in overweging genomen dat grofwild thans bijna overal in het land in optimale dichtheid voorkomt.
De Jachtraad heeft staatssecretaris Gabor ontraden om het merken van legaal geschoten grofwild af te schaffen.
Volgens de Jachtraad zou afschaffing stropers vrij spel geven.
219
Het (kunnen) vaststellen van merken welke uitsluitend bestemd zijn
worden aangebracht op dieren behorende tot een door de
aangewezen in deze wet genoemde soort
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.67 lid 1

periode

1955-heden

produkt
Stcrt.59

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

220
Het aanwijzen van diersoorten die in aanmerking komen voor merken
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.67 lid 1

om te
minister van Landbouw

1978, nr.J 876,

periode

1978-heden

Opmerking: Deze handeling is erbij gekomen n.a.v. Wet 8 juni 1977, Stb.387
221
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake het verstrekintrekken en het leveren van merken
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.67 lid 2

periode

1955-heden

produkt

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

ken,

222
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regels inzake het vervoehet anders dan ten vervoer onder zich hebben van wild
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54, art.68

periode

1955-1977

Opmerking: Deze handeling is vervallen n.a.v. 8juni 1977, Stb.387
223
Het erkennen van praeparateurs
actor

Minister van OKW

grondslag

Vw art.15 lid 1

periode

1937-1947

opmerking

Deze handeling is komen te vervallen door de wijziging van
10 januari 1947

224
Het stellen van regels inzake het erkennen van praeparateurs
actor

Minister van OKW

grondslag

Vw art.15 lid 2

periode

1937-1947

opmerking

Deze handeling is komen te vervallen door de wijziging van
10 januari 1947

225

ren en

Het verstrekken van een merkteken met vermelding naam en nummer
verleende Vogelvergunning
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 art.16 lid f

periode

1937-heden

opmerking

Beschikking 2 juni 1947, no.31000 Stcrt.1947, nr.105 verandert de
grondslag in art.16f. In 1987 is de grondslag eveneens art.16 lid f

van de

226
Het stellen van nadere regelen inzake het afgeven van certificaten
voor de invoer of de uitvoer van een goed
actor

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.9

periode

1985-heden

bedoeld

227
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen omtrent in- en
uitvoer van bedreigde uitheemse diersoorten
actor

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.11

periode

1985-heden

228
Het stellen van nadere regelen omtrent binnengekomen douane
goederen en de uitvoer van goederen
actor

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.12, 13 en 14

periode

1985-heden

229
Het vertalen van Europese wet- en regelgeving inzake de internatiohandel in bedreigde in het wild levende diersoorten
actor

Minister van Landbouw

bron

interview

periode

1979-heden

opmerking

In de Flora- en Faunawet wordt dit verwerkt

nale

Sommige van de in de EG-Verordening genoemde soorten zijn in Nederland inheemse diersoorten en de regeling
van de handel in of het bezit daarvan kan niet op basis van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten plaatsvinden.
Daarom moeten in de verschillende wetten: de Natuurbeschermingswet, de Vogelwet 1936 of de Jachtwet, op het
gebied van het soortenbehoud dezelfde bepalen worden opgenomen.

2.2.

Instrumenten

2.2.1
230

Machtigingen

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
aan te bieden, te verkopen of te vervoeren
actor

Commissaris in de provincie

grondslag

Molwet art.1 en 2

periode

1917-1963

opmerking

Deze handeling is opgeheven in 1963 zie wet 3 april 1963, Stb.634

2.2.2
231

koop

Ontheffingen

Het (kunnen) verlenen van ontheffingen om kikvorsen voor verkoop
voorradig te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen of te vervoeren in aantallen groter dan 10
actor

Commissaris in de provincie

grondslag

Molwet art.4

periode

1917-1963

opmerking

Deze handeling is opgeheven in 1963, zie wet 3 april 1963, Stb.634

232
Het (kunnen) verlenen van ontheffingen inzake gebruik van geweren
munitie bij de jacht
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Beschikking 20 maart 1978, Stcrt.59 art.4

periode

1978-heden

en

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

actor

Minister van CRM/ Minister van Lanbouw

grondslag

Besluit 1 oktober 1976 art.9

periode

1976-heden

234
Het (kunnen) verlenen en intrekken met eventuele voorschriften van
ontheffingen van het verbod bedreigde diersoorten onder zich te
aan te bieden of af te leveren
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

BUD art.5 lid 1 en 2

periode

1977-heden

hebben, te koop

235
Het (kunnen) verlenen van vrijstellingen en ontheffingen inzake het
het in- en uitvoerbesluit aangewezen goederen in- en uit te
voeren
actor

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.4

periode

1985-heden

verbod in

236
Het (kunnen) verlenen van ontheffingen of vrijstellingen voor het
of doden van een beschermde diersoort
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

NBW art.25 lid 1

periode

1968-heden

vangen

237
Het bepalen van de gegevens die verstrekt dienen te worden en
welke als bewijsstukken moeten worden overlegd bij het aanvragen
vergunning of ontheffing inzake in of uitvoeren van dieren
actor

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.5

periode
238

1985-heden

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

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

van een

vangen

grondslag

NBW art.25 lid 1

periode

1968-heden

2.2.3
239

Vernietiging, teruggave of schadeloosstelling

Het bevelen van vernietiging, teruggave of schadeloosstelling van
in beslag genomen voorwerpen die bij Molwet verboden zijn
actor

Openbaar Ministerie

grondslag

Molwet art.8, 12 en 13

periode

1917-1958

opmerking

Deze handeling is vervallen n.a.v. wet 22 mei 1958, Stb.296

en voor

240
Het verlenen van schadevergoeding in die gevallen als in beslag
genomen
goederen op grond van de Nuttige Dierenwet, niet meer
terug gegeven kunnen worden
actor

Minister van Financiën

grondslag

Nuttige dierenwet art.11 en 12

periode

1914-1958

opmerking

Deze handeling is vervallen n.a.v. Wet 22 mei 1958, Stb.296 art.XLVI

241
Het bevelen tot vernietiging van inbeslag genomen voorwerpen,
het gebruik bij jachtwet is verboden
actor

Openbaar Ministerie

grondslag

Jw 23 art.50

periode

1923-1955

waarvan

242
Het (kunnen) laten vernietigen, teruggeven of het schadeloos stellen
beslag genomen voorwerpen
actor

Openbaar Ministerie

grondslag

Vw art.32 lid 2 en art.34 lid 1 en lid 2

periode

1937-1958

opmerking

Deze handeling is vervallen n.a.v. Wet 22 mei 1958

243

van in

Het (kunnen) gelasten in beslag genomen levende dieren weer in

vrijheid

te stellen
actor

Openbaar Ministerie

grondslag

Vw art.32 lid 1

periode

1937-1958

opmerking

Deze handeling is vervallen n.a.v. Wet 22 mei 1958.

2.2.4

Vergunningen

Jachtrecht:
- voor de jacht geldend recht
- het recht om, met uitsluiting van ieder ander, een stuk grond te bejagen om zich
daarop het wild toe te eigenen, zowel op eigen als op andermans grond,
synoniem jachtvergunning
wildvergunningen
244
Het (kunnen) verlenen van kosteloze vergunningen aan dagloners
ders voor het vangen van houtsnippen en flouwen
actor

Commissaris in de provincie

grondslag

Jw 23 art.119

periode
245

1923-1955

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

Commissaris in de provincie

grondslag

Jw 23 art.21

periode

1923-1955

en arbei-

houden

246
Het (kunnen) verlenen van vergunningen om wild te vangen en levend
actor

Commissaris in de provincie

grondslag

Jw 23 art.28

periode

1923-1955

te vervoeren

247
Het (kunnen) verlenen van vergunningen om honden in gesloten

jachttijd

te brengen voor het wild in het jachtveld
actor

Commissaris in de provincie

grondslag

Jw 23 art.29

periode

1923-1955

248
Het (kunnen) verlenen van vergunningen om bepaalde diersoorten

uit te

zetten
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Beschikking inzake het uitzetten van dieren van 8 augustus 1977 nr.J

periode

1977-heden

2227, Stcrt.153

249
Het adviseren van de Minister van Landbouw inzake vergunningen
oprichten van eendenkooien
actor

Gedeputeerde Staten

grondslag

Jw 23 art.37

periode

1923-1955

voor het

250
Het (kunnen) verlenen van vergunningen voor het oprichten van
eendenkooien
actor

Minister van Landbouw (De Kroon)

grondslag

Jw 23 art.37

periode

1923-1955

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
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 23 art.60 lid 1

periode

1923-1955

Ter voorkoming en ter bestrijding van schade kan door of vanwege de Minister van Landbouw worden bepaald, dat
op de door of vanwege hem aangewezen gronden met afwijking van de voorschriften bij of krachtens de jachtwet
gegeven, met name genoemde diersoorten, verwilderde duiven of andere aangewezen niet tot de inheemse fauna

behorende verwilderde dieren zullen worden beperkt.
Een vergunning volgens artikel 53 van de Jachtwet kan worden aangevraagd bij het hoofd van de plaatselijke politie
waar de aanvrager woont. Een ambtenaar van de Directie Faunabeheer onderzoekt vervolgens de noodzaak van het
verlenen van vergunning. Is deze noodzaak aanwezig te achten dan volgt de verlening van de vergunning.
252
Het (kunnen) verlenen van vergunningen om te jagen op met name
genoemde wildsoorten ter voorkoming en ter bestrijding van schade
actor

Minister van Landbouw

grondslag

Jw 54 art.53 lid 1

periode

1955-heden

produkt

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

vogelvergunningen
Vogelvergunningen:
A - vangen, verkopen van kooivogels (zie art.2),
B - verkopen dode beschermde vogels (zie art.12),
C - vervoeren dode vogels (zie art.18),
D - vervoeren kooivogels (zie art.27),
E - zoeken, rapen van eieren (zie art.33),
G - schieten van onbeschermde vogels (zie art.22 lid 1),
H - schieten van beschermde vogels (zie art.22 lid 1),
I - hebben van gepraepareerde beschermde vogels (zie art.35bis en Beschikking
van het onder zich hebben van gepraepareerde beschermde vogels van 2 juni
nr.105). Zie voor de uitgifte van deze vergunningen de .................................
van de Staatssecretaris van O.K.en W. van 10 oktober 1951 ,
J - vogels vangen voor de jacht (zie art.35a en beschikking van de Staatssecretaris can C.R.M. vam 25 april 1978 (Stcrt.1978, nr.85),
K - vervoeren en afleveren kooivogels (zie art.35g en Beschikking van Min.v.L 30
nr.J 4451 (Stcrt.1984, 152).

1947 (Stcrt.1947,
circulaire

juli 1984

253
Het adviseren van de Commissaris in de Provincie inzake het (kunverlenen en intrekken van vergunningen
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.23 lid 4, 5

periode

1937-heden

nen)

254
Het (kunnen) verlenen van vergunningen om te jagen op bij regeling

genoem-

de vogelsoorten
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1987-heden

255
Het (kunnen) verlenen van vergunning aan grondeigenaren, 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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.10

periode

1937-heden

opmerking Zie ook art.22 lid 1 en art,23 van het Vogelbesluit. De bepalingen van
artikel 10 voldoen
niet aan die van art.9 van de EG-Vogelrichtlijn. Op
grond daarvan zouden de bedoelde vergunningen
alleen kunnen
worden afgegeven in geval van belangrijke schade en indien er geen
andere
bevredigde oplossing bestaat. In het beleid met betrekking
tot de verlening van vergunningen wordt
echter wel rekening gehouden met deze beperkende bepalingen.
Vanaf 1 september 1993 opdrachtnemers in plaats van lasthebbers.
Volgens de Minister zal in gevallen van werkelijke schade of overlast
of dreiging
daarvan, een vergunning worden uitgereikt. Aldus zal
worden verkregen, dat de belangen van de
landbouw en die van de
vogelstand met elkander in evenwicht worden gebracht, waarbij voor
uitroeiing van enige vogelsoort geen vrees behoeft te bestaan.
Personen beneden de 18 jaar kunnen in het geheel niet voor een vergunning op grond van de Vogelwet in aanmerking komen. Voor hen die
ouder zijn dan 18 maar nog geen 21 moet een vergunning door hun ouders of voogden worden aangevraagd.
256
Het (kunnen) verlenen van vergunningen bepaalde soorten be
schermde 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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.11 lid 1 en 2 en art.14

periode

1937-heden

opmerking Ingevolge de Invoeringswetgeving 1962 is “doorvoeren” in de tekst
opgenomen.
Dit artikel laat het geven van vergunning voor de vangst, het verhandelen en vervoeren van kooi- en jachtvogels toe. Tevens zal

van lid 1 en lid 2

vergunning kunnen worden verleend voor de in-, uit- en doorvoer
van jachtvogels.
Voor het beoefenen van de liefhebberij bestaande uit het jagen met een havik of een slechtvalk die tegenwoordig
door fokken worden verkregen, is een vergunning ingevolge art.11 nodig. Hierbij wordt het zowel in als buiten het
veld vervoeren van een of meer jachtvogels toegestaan, welke vogels alleen mogen worden aangewend voor het
bemachtigen van onbeschermd verklaarde vogels en van de wildsoorten genoemd in art.8 van de Jachtwet. In het
geval de valkenier zijn jachtvogel gebruikt voor het bejagen van andere soorten wild dan de in art.8 van de jachtwet
genoemde heeft hij een jachtakte nodig.
Het mogen vangen en in het veld vervoeren van in art.11 bedoelde beschermde vogels op grond van een vergunning
mag niet gebeuren op in de wet genoemde dagen. Deze bepaling geldt eveneens voor vergunningen tot het gebruik
van vuurwapenen bij het doden van onbeschermde vogels (zie art.22 lid 2).
257
Het (kunnen) verlenen van vergunning in het belang van de vogels
tand, de
opvoeding of de wetenschap tot het verrichten van bij de in
de vogelwet genoemde verboden
activiteiten
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.21

periode

1937-heden

De in artikel 21 bedoelde vergunning (Vogelvergunning F) wordt verder onder meer verleend ten behoeve van
dierenparken, musea, scholen, wetenschappelijke instellingen en instituten op het gebied van de natuurstudie, voor
het verzorgen (het onder zich hebben) van zieke, gewonde of anderszins niet-valide exemplaren van beschermde
vogels, alsmede tot het vangen (bemachtigen) van beschermde vogels voor het trekonderzoek. Op de vergunning zijn
de handelingen omschreven, welke de houder daarvan mag verrichten. Op gronden van derden mag van de
vergunning alleen gebruik worden gemaakt met toestemming van de eigenaar c.q. gebruiker van het terrein. Zie ook
art.28 van het Vogelbesluit.
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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.22 lid 1

periode

1937-heden

259
Het (kunnen) verlenen van vergunning voor het vervoeren en ten
aanbieden van beschermde vogels en eieren en nesten van
beschermde vogels
actor

Minister van OKW

vervoer

grondslag

Vw art.24

periode

1937-1947

opmerking

Deze handeling is vervallen per 10 januari 1947

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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.24

periode

1937-heden

De in de Vogelwet art.24 bedoelde vergunning wordt verleend voor het vervoeren (b.v. in geval van verhuizing) van
kooivogels en gepreapareerde beschermde vogels, voor zover deze laatste zijn voorzien van het metalen merkteken
van een erkend praeparateur. De laatstbedoelde vogels kunnen worden gehouden op grond van een Vogelvergunning
B-3.
De vergunningen van artikelen 11, 15 en 18 zijn de Vogelvergunningen A (vangen, verhandelen, enz. van kooi- en
jachtvogels), de Vogelvergunningen B (praepareren van dode beschermde vogels en verhandelen van opgezette
exemplaren) en de Vogelvergunningen E (zoeken, rapen en in het veld vervoeren van eieren van meeuwvogels) en
de Vogelvergunningen J (vergunningen tot het vervoeren enz. van jachtvogels).
261
Het (kunnen) verstrekken van vergunningen om beschermde vogels
vangen of te doden
actor

te

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag
Vogelbesluit 1937 art.15, 16
periode 1937-heden
262
Het (kunnen) verstrekken van vergunningen om vogels te doden of
vangen met verboden vangmiddelen
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.17

periode

1937-heden

te

263
Het afgeven van vergunningen om in bijzondere gevallen beschermde vogels te doden of te vangen, hun nesten te verstoren, de
te moedigen of te belonen

handelingen aan

actor

Commissaris van de Provincie

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.23 lid 1 en 2

periode

1937-heden

produkt
Rondschrijven van de Minister van Landbouw 13 januari 1986,
gericht aan de Commissaris van de Koningin

NMF/F 86-17595

opmerking Zie voor de afgifte van deze vergunningen (Vogelvergunningen H)
het rondschrijven
van de Minister van Landbouw 13 jan.1986, NMF/
F 86-17595 gericht aan de Commissaris der Koningin.
De Minister van Landbouw ontvangt van de Commissaris in de Provincie een afschrift van de beschikking tot het
verlenen of weigeren van een vergunning. Vogelbesluit 1937 art.3 lid 3
In het Vogelbesluit staat dat het hoofd van de plaatselijke politie opgave doet aan de Minister van Landbouw van de
verleende en geweigerde vergunningen art.29 lid 4, dus hiervan is neerslag. Zie $5 van de Vogelbeschikking 1937.
264
Het afgeven van vergunningen inzake het vervoeren en ten vervoer
aanbieden van gepraepareerde beschermde vogels
actor

Hoofd van de plaatselijke politie

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.29 lid 5

periode

1937-heden

produkt

Vogelbeschikking 1937 $5 (vergunningen)

265
Het bij algemene maatregel van bestuur voorwaardelijk 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
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art.16

periode

1937-heden

Produkt

Vogelbesluit art.11 en 26
Vogelbeschikking (vergunningen)

266
Het bepalen van de prijs van een Vogelvergunning B
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 art.15

periode

1937-heden

produkt

Beschikking van de Staatssecretaris van OK&W van 2 januari 1964,

Stcrt.10

267
Het verlenen van de Vogelvergunningen D
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 editie 1987 art.29 in editie 1937, art.30

periode

1937-heden

produkt

Beschikking van de minister van OK&W van 2 juni 1947, Stcrt.105

268
Het bepalen van de prijs van een Vogelvergunning E
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 art.35

periode

1937-heden

269
Het verstrekken van verlof tot vernietiging van het bij de Vogel
vergunningen A-1, A-2, A-3 en A-4 behorende ontvangstregister
aantekeningen over de ontvangst van kooivogels
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 art.10 lid a

periode

1937-heden

met

270
Het verstrekken van verlof tot vernietiging van het bij de Vogel
vergunningen A-5, A-6 en A-7 behorende vangregister waarin is
aantal en de soort gevangen vogels
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbesluit 1937 art.11 lid a

periode

1937-heden

bijgehouden het

271
Het bepalen van de geldigheidsduur van de vergunningen A-5, A-6
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 art.6

periode

1937-heden

en A-7

praeparateursvergunningen
272
Het (kunnen) verlenen van vergunningen aan erkende praeparateurs
tot het
ten verkoop voorhanden hebben, te koop aanbieden, verkopen, afleveren, vervoeren, ten
vervoer aanbieden en invoeren van
dode, beschermde vogels
actor

Minister van OKW

grondslag

Vw art.15 lid 1

periode

1937-1947

opmerking

Deze handeling is komen te vervallen door de wijziging van 10
januari 1947

273
Het (kunnen) verlenen van vergunning tot het onder zich hebben. te
koop
vragen, kopen en vervoeren van dode beschermde vogels,
alsmede tot het te koop aanbieden,
verkopen, afleveren. ten vervoer
aanbieden, invoeren en doorvoeren van (gepraepareerde) beschermde vogels
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vw art. 15

periode

1937-heden

opmerking Zie ook art.25 van het Vogelbesluit 1937 en $3 van de Vogel
(vergunningen)

beschikking 1937

274
Het (kunnen) verlenen van vergunning tot het onder zich hebben
gepraepareerde beschermde vogels anders dan bedoeld in de
vogelwet
actor

Minister van OKW

grondslag

Vw art.15 bis lid 2

periode

1937-1947

opmerking Zie ook art.25 bis van het Vogelbesluit en $7 van de Vogel beschikcirculaire van de Staatssecretaris van OK&W van
10 oktober 1951, no. 2125751
275
Het doen samenstellen van een lijst van vogelvergunning B-1 en B-2
en Praeparateurs
actor

Minister van CRM

grondslag

Rondschrijven C.R.M. 10 juli 1980

periode

1980-1988

opmerking

De lijst van houders is geldig tot 1 mei 1988

van

king en voorts de

houders

kooivogelsvergunningen
276
Het (kunnen) verlenen van vergunningen ter voorziening in de
behoefte aan kooivogels
actor

Minister van OKW/ Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

Vogelbeschikking 1937 art.4

periode

1937-heden

produkt
Stcrt.173

Beschikking van minister van Economische Zaken van 9 september

1937,

in- en uitvoervergunningen
277
Het (kunnen) verlenen van vergunningen voor de in- en uitvoer van
en uitvoerbesluit aangewezen goederen
actor

Minister van Landbouw

grondslag

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

periode

1985-heden

in het in-

Vergunningen en ontheffingen krachtens de In- en uitvoerbeschikking bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten
1984 Stcrt.40 verleend, worden voor zover zij hun gelding op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit nog
niet hebben verloren, geacht te zijn verleend op grond van dit besluit.

3.

3.1.

FLORA

OBJECTEN

278
Het vertalen van Europese wet- en regelgeving inzake de internatiohandel in bedreigde in het wild levende plantesoorten
actor

Minister van Landbouw

bron

interview

periode

1979-heden

opmerking

In Flora- en Faunawet wordt dit verwerkt

279

nale

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

Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk / Minister

grondslag

NBW art.22 lid 1 a

periode

1968-heden

produkt

KB 6 augustus 1973, Stb.487, Besluit beschermde inheemse plante
Besluit 23 mei 1991, houdende wijziging van het Besluit beschermde
plantesoorten, Stb.329
opmerking

van Landbouw

soorten.
inheemse

zie KB 6 aug.1973, Stb.487 opgenomen onder Overige regelgeving

Een zodanige aanwijzing heeft tot gevolg, dat noch de plant noch een deel daarvan mag worden uitgestoken, geplukt
of afgesneden en dat het onder zich hebben of te koop aanbieden van zo’n uitgestoken, geplukte of afgesneden plant
of een deel daarvan verboden is, tenzij voor het verrichten van een of meer handelingen ontheffing is verleend dan
wel de planten zijn gekweekt in tuinen of kwekerijen.
Het oogmerk van deze bepaling is om in het wild levende planten, die in ons land door de toenemende invloed van
de mens op de natuur met uitroeiing worden bedreigd, de nodige bescherming te bieden. Van bedoelde mogelijkheid
is bij deze AMVB (Stb.487) gebruik gemaakt.
Uitgezonderd zijn:
- plantjes die door hun zeer geringe afmeting onopvallend zijn
- plantjes waarvan het voortbestaan door aantasting van het milieu gevaar loopt
- plantjes die moeilijk te herkennen zijn
Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat onder een plantesoort ook de ondersoorten en variëteiten daarvan zijn
begrepen.
Ten behoeve van de toepassing van de onderhavige maatregel is een brochure vervaardigd met gekleurde
afbeeldingen en een korte beschrijving van de planten, die als beschermde plantesoort zijn aangewezen.
In de Handleiding voor de bescherming van bedreigde muurplanten (juni 1988) is een aantal beleidsvoornemens voor
de bescherming van muurplanten in Nederland kenbaar gemaakt. Onder meer is vermeld dat een aantal bedreigde
muurplanten een wettelijk beschermde status zouden behoren te krijgen.
De lijst van beschermde planten wordt daartoe bij dit besluit opnieuw vastgesteld.
In zijn advies van 8 oktober 1990 heeft de Natuurbeschermingsraad positief geadviseerd over de uitbreiding van deze
lijst.
Eveneens zijn enige correcties van de wetenschappelijke benaming opgenomen.
Een integrale herziening van de lijst van beschermde inheemse plantesoorten waarop de Natuurbeschermingsraad
wijst, zal plaatsvinden in het kader van de Flora- en Faunawet. Vooruitlopend daarop wordt met de onderhavige
wijziging slechts uitvoering gegeven aan reeds aangekondigde beleidsvoornemens.
Het onderhavige besluit is getoetst op dereguleringsaspecten aan de hand van de beknopte vragenlijst, zoals
opgenomen in de Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en van algemene maatregel van bestuur
(Stcrt.1985, 18). In verband daarmede kan worden opgemerkt dat van geen aspecten is gebleken, die vanuit het
oogpunt van deregulering tot bedenkingen aanleiding geven.

3.2.

INSTRUMENTEN

280
Het (kunnen) verlenen van ontheffingen of vrijstellingen voor het
zich hebben of te koop aanbieden van een beschermde
actor

Minister van CRM/ Minister van Landbouw

grondslag

NBW art.25 lid 1

periode
281

1968-heden

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

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.4

periode

1985-heden

onder
plantesoort.

verbod in

282
Het vaststellen, wijzigen en intrekken van regelen omtrent in- en
uitvoer van bedreigde uitheemse plantesoorten
actor

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.11

periode

1985-heden

283
Het (kunnen) verlenen van vrijstellingen en ontheffingen inzake het
het in- en uitvoerbesluit aangewezen goederen in- en uit te
voeren
actor

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.4

periode

1985-heden

verbod in

284
Het (kunnen) verlenen van vrijstellingen en ontheffingen inzake het
het in- en uitvoerbesluit aangewezen goederen in- en uit te
voeren
actor

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.4

periode

1985-heden

285

verbod in

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

Minister van Landbouw

grondslag

In- en uitvoerbesluit art.5

periode

1985-heden

van een
planten

NOTEN

1.

Dahles p.19.

2.

Wet, houdende bepalingen op het Stuk der Jagt en Visscherij, gearresteerdden 11 Julij 1814 no.29, Stb. 79

3.

Wet van den 6den Maart 1852, tot regeling der Jagt en Visscherij. Stb. 47

4.

Wet van den 13den Junij 1857, tot regeling der Jagt en Visscherij. Stb. 87

5.
Memorie van Toelichting in de Bijlagen van de Tweede Kamer nr.238.3 op de
Juli 1923
6.

Jachtwet van 2

Wet van 25 Mei 1880, tot bescherming van diersoorten, nuttig voor landbouw of houtteelt, Stb. 89

7.
Dahles p.187. De premies, gebaseerd op artikel 46 van de Jacht- en Visserij
wet 1814, artikel
30 van de Jacht- en Visserijwet van 1852 en artikel 29 van de
Jacht- en Visserijwet 1957, waren een bijverdienste van de armen op het
platteland
8.
Inleidingen op de Vogelwet van 31 december 1936, Stb.700, houdende
nieuwe
bepalingen tot bescherming van in het wild levende vogels, zoals
deze wet sindsdien is gewijzigd.
Tjeenk Willink 1965 en 1987.
De Vogelwet van 23 september 1912, Stb. 303
9.

Inleiding op de Nuttige Dierenwet van 22 juni 1914, Stb.262, houdende
bepalingen tot bescherming van in het wild levende nuttige dieren, zoals
sindsdien is gewijzigd. Tjeenk Willink 1962 en 1988

deze wet

10.
Memorie van Toelichting op de Wet van 15 december 1917, Stb. 706,
bepalingen tot bescherming van Mollen en Kikvorschen

houdende

11.
Wet van 7 juni 1919, Stb.290, houdende bepalingen tot bescherming van
Kikvorschen. Ingetrokken 1963

Mollen, Egels en

12.

Wet van 6 October 1908, tot regeling der visscherijen, Stb.311

13.

Wet van 2 Juli 1923, houdende bepalingen betreffende de jacht, Stb.331

14.

Memorie van Toelichting, zitting 1951-1952, 2607 no.3, Bepalingen betreffende de jacht p.3 en de Inleiding op de Wet van 3 november 1954, Stb.523,
bepalingen betreffende de jacht p.8

houdende

15.
Inleiding op de Wet van den 31sten December 1936, Stb.700, houdende
bepalingen tot bescherming van in het wild levende vogels. Tjeenk
Willink 1965 en 1987

nieuwe

16.
Bij Kon.Besluit van 8 mei 1940, Stb.140 werd de zorg voor in het wild levende vogels
opgedragen aan het bij dat besluit op nieuw ingesteld Ministerie
van Landbouw en Visserij, dat deze
taak overnam van het Ministerie van
Economische Zaken. Noot 2 bij de Vogelwet 1936 in Tjeenk
Willink 1965
17.
Op grond van een verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandse
gebied van 25 november 1940, no.211, werd de uitvoering van
de Vogelwet 1936 overgedragen
aan het Departement van Opvoeding,
Wetenschap en Cultuurbescherming. De verordening
trad buiten werking
door het Kon. Besluit van 17 november 1944, Stb.nr.E 93. Door de wet van
16 januari 1947 Stb.H9 werd het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, dat belast is met de natuurbescherming, belast met de
uitvoering van de
Vogelwet
18.

Kon.Besluit van 14 april 1965, Stb.146

19.

Voorwoord bij de achtste druk van de vogelwet 1936 p.VII, Tjeenk Willink

20.
Inleiding en de Memorie van Toelichting op de wet van 3 november 1954,
houdende bepalingen betreffende de jacht en de Memorie van Toelichting op Regels ter bescherming van de in het wild levende plante- en
(Flora- en Faunawet), Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23
147, nr.3
Memorie van Toelichting op Regels ter bescherming van de in het wild
levende plante- en diersoorten (Flora- en Faunawet), Tweede Kamer,
1992-1993, 23 147, nr.3 p.13 paragraaf 8.4

1987
Stb.523,
diersoorten

21.

22.
Wet van 15 november 1967, Stb.572, houdende voorzieningen in het belang
natuurbescherming (Natuurbeschermingswet) artikel 21
23.

Natuurbeschermingswet 1967, hoofdstuk V

24.

Natuurbeschermingswet 1967, tekst bij artikel 25

25.

Wet van 8 januari 1975, Stb.48, houdende regeling ter bescherming van
bedreigde uitheemse diersoorten (Wet bedreigde uitheemse diersoorten),

wet p.XI
26.

Inleiding op de Wet bedreigde uitheemse diersoorten 1975 p.XIV

vergaderjaar

van de

Inleiding op de

27.
Besluit van 15 november 1984 (Stb.570), houdende regelen ten aanzien van
de in- en uitvoer
van bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten (In- en
uitvoerbesluit bedreigde uitheemse
diersoorten). Gelet op artikelen van de
In- en uitvoerwet van 1962, Stb.295
28.
Omschrijving van het begrip ‘bedreigd’ wordt gegeven in de Nota van
Toelichting bij het
Besluit van 23 juli 1980 (Stb.454), ter uitvoering van
artikel 3 van de Wet bedreigde uitheemse
diersoorten
29.
De beleidsvelden Natuurbehoud en Openluchtrecreatie werden bij de
kabinetsformatie
van 1982 onder gebracht bij het ministerie van Landbouw.
Daarvoor waren deze toevertrouwd aan het
(voormalige) ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Departementaal
Vademecum L
& V 1990 p.6/7
30.
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31.
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32.
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33.
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34.
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35.
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36.

3 maart 1973, Trb.1975, 23

37.
EEG nr.3626/82 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3
PbEG L 384
38.
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39.
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komt in de herziening 1977 Stb. niet langer voor
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40.
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WET- EN REGELGEVING

Jachtwet
Jachtwet 3 november 1954 (Stb.523), gewijzigd in 1977 (editie 1988) met alle in de bijlagen vermelde
Beschikkingen, Besluiten en Regelingen gepubliceerd in de periode 1954-1992:
- Besluit 26 maart 1955, Stcrt.67
- Besluit 3 juni 1955, Stb.230 (Jachtwet)
- Besluit 3 juni 1955, Stb.231 (art.15 lid 6)
- Beschikking 13 juni 1955, no WVJ 4395, Stcrt.111
- Beschikking 17 juni 1955, nr. J 1020, Stcrt.142
- Beschikking 27 juli 1955, nr.WVJ 5247, Stcrt.144
- Besluit 25 juli 1955, Stb.353 (art.32 en 36)
- Beschikking 27 december 1957, nr.WVJ 7350
- Wet van 22 mei 1958, Stb.296
- Wet 24 december 1958, Stb.698

-

Besluit 27 juni 1959, Stb.216 (art.15 lid 6)
Beschikking 18 november 1965, nr.L/Fb.4920, Stcrt.227
Besluit 24 december 1970, Stb.608 (art.78 lid 2)
Wet van 25 februari 1971, Stb.117 (art.22 lid 3, 22 lid 8)
Wet 25 mei 1972, Stb.280 (art.2, 2bis)
Wet 8 juni 1977, Stb.387 (vele artikelen)
Beschikking 8 augustus 1977, nr. J 2228, Stcrt.153
Besluit 8 maart 1978, Stb.110
Besluit 8 maart 1978, Stb.118
Besluit 11 maart 1978, Stb.117 (art.12a lid 4 en 5)
Besluit 18 maart 1978, Stb.186 (art.15 lid 6)
Beschikking 20 maart 1978, nr.J 756, Stcrt.59
Beschikking 20 maart 1978, nr.J 757, Stcrt.59
Beschikking 20 maart 1978, nr.J 758, Stcrt.59
Beschikking 20 maart 1978, nr.J 762, Stcrt.59
Beschikking 20 maart 1978, Nr.J 821, Stcrt.59
Beschikking 20 maart 1978, nr.J 873, Stcrt.59
Beschikking 20 maart 1978, nr.J 876, Stcrt.59
Beschikking 11 april 1978, nr.J 1210, Stcrt.73
Beschikking 13 juli 1978, nr.J 2356, Stcrt.136
Beschikking 17 juli 1978, Stcrt.136
Beschikking 4 augustus 1978, nr.J 2836, Stcrt.152
Beschikking 10 oktober 1978, nr.J 3268, Stcrt.200
Beschikking 12 januari 1979, Stcrt.11
Beschikking 29 januari 1979,nr. J 84, Stcrt.23
Beschikking 20 maart 1979, nr.J 960, Stcrt.58
Beschikking 30 maart 1979, nr.J 1130, Stcrt.64
Beschikking 3 december 1979, nr.J 4302, Stcrt.237
Beschikking 14 mei 1981, nr. J 3126, Stcrt.95
Beschikking 6 november 1981, nr. J 6856, Stcrt.217
Beschikking 18 december 1981, nr.J 8203, Stcrt.245
Beschikking 30 december 1981, Stcrt.232
Beschikking 11 november 1982, Stcrt.221
Beschikking 29 december 1982,nr.J 7419, Stcrt.253
Beschikking 28 januari 1983, nr. J 560, Stcrt.23
Beschikking 13 maart 1984, nr. J 807, Stcrt.57
Regeling 4 december 1984, nr.J 6654, Stcrt.240
Regeling 9 januari 1985, nr.G 156, Stb.7
Regeling 25 januari 1985, Nr.J 525, Stcrt.19
Regeling 11 april 1986,nr. J 2291, Stcrt.71
Regeling 11 december 1986, nr.J 8254, Stcrt.241
Regeling 22 december 1986, nr.J 7685, Stcrt.1987,2
Regeling 15 januari 1987, nr.J 395, Stcrt.10
Regeling 9 oktober 1987, Nr.J 8143, Stcrt.195
Regeling 11 december 1987, nr.J 1280, Stcrt.30
Regeling 17 februari 1987, nr.J 272, Stcrt.37

-

Regeling 24 februari 1987, nr.J 1434, Stcrt.40
Regeling 1 oktober 1987, nr.J 8145, Stcrt.190
Regeling 11 januari 1988, nr. J 11278, Stcrt.12
Regeling 21 januari 1988, nr.J 12492, Stcrt.19
Regeling 7 juli 1988, Stb.462
Regeling 23 januari 1989/JBZ 14125, Stcrt.40
Regeling 10 april 1989, nr.J 892215, Stcrt.73
Regeling 29 januari 1990, nr.J 90628, Stcrt.22
Wet 31 januari 1991, Stb.50
Regeling 8 februari 1991, nr.J 911612, Stcrt.36
Regeling 27 februari 1991, nr.J 912327, Stcrt.46
Regeling 18 maart 1991, nr.J 913672, Stcrt.57
Regeling 24 maart 1992, nr.J 924306, Stcrt.62
Wet 23 december 1992, Stb.29
Regeling 19 maart 1993, nr.J 9333708 Stcrt.59
Regeling 1 november 1993, nr. J 9316992, Stcrt.213
Regeling 14 december 1993, nr.J 9317959, Stcrt.246
Regeling 21 december 1993, Nr.J 9320149, Stcrt.250

Verwijzingen naar regelgeving m.b.t. andere wetten:
- Beschikking 5 juni 1961, nr.244 J 561 betreffende het vangen of doden van
gelet op het artikel 4, eerste lid, van de Wet op de
Dierenbescherming.
- Beschikking 27 augustus 1962, nr.328 J 562 betreffende de vrijlating van de inuitvoer van jachtgeweren met daarbij behorende jachtpatronen door houders van een jachtakte, gelet op artikel 2, tweede lid sub 3 van het KB 11 juli
1919 Stb.474 Vuurwapenreglement.
- Wet 24 december 1970 tot wijziging van de bepalingen inzake gemeentelijke en
provinciale belastingen.
- Beschikking 7 januari 1975,nr.B74/27750; Aanwijzing kohieren voor heffingen
ingevorderd ingevolge de voor grondbelasting geldende regelen.
- Besluit 20 april 1988, Stb.172, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 11 februari 1988, Stb.77 houdende herziening van enige
indeling van strafbare feiten in geldboetecategorieën, Wet ...........................
geldboetecategorieën.
- Wet 5 februari 1986, Stb.41. Wet wapens en munitie.
- Besluit 10 mei 1989, Stb.190. Besluit wapens en munitie.
- Wet 25 oktober 1989, Stb.490 en Besluit 20 februari 1990, Stb.90. Invoeringswet
nieuw B.W.
- Besluit 4 juni 1992, Stb.422. Algemene Wet Bestuursrecht

honden en katten,

en

wetten i.v.m. de
indeling

Boeken 3, 5 en 6

Overzicht van Handelingen uit de Schuurman editie 1988 o.g.v. Jachtwet 1954 en wijziging 1977 aangevuld en
vergeleken met de Jachtwet 1954. Hierin ondergebracht de handelingen uit Jachtwet 1923 die geldend zijn in de
periode 1945-1955.
art.78,79,82,83,84 vervallen (wet 8 juni 1977,Stb.387) en 87-90 bij deze artikelen werden verschillende wetten

gewijzigd.
art.13 is vervallen 1945-1947 n.a.v. wet 10 januari 1947, Stb.H 12
Artikel 28 lid 4 en 5 zijn vervallen n.a.v. Wet 22 mei 1958, Stb.295 art.XIX. Bevat geen handelingen.
Art.38 lid 2 is vervallen(geen handeling) n.a.v. Wet 3 november 1954, Stb.523.
De dag van in werking treding van de wet is bij art.35 van het Vogelbesluit bepaald op 1 oktober 1937.

Nuttige Dierenwet
Nuttige Dierenwet 22 juni 1914, Stb.262 aangevuld en gewijzigd tot en met 1988 (6e druk). Aangevuld met de Wet
van 22 mei 1958, Stb.296
Mollen- en Kikvorschenwet 1917
- Wet 15 december 1917, houdende bepalingen tot bescherming van mollen en
Stb.706
- Wet 22 mei 1958, Stb.296
- Wet 3 april 1963, Stb.173, houdende intrekking van de Mollen-, Egels- en
Kikvorschenwet (bescherming werd niet langer nodig geacht omdat de mollen
voor huidjes gestopt was en er geen afname was van kikvorsen door ...........

kikvorsen,

vangst
restauranthouders).

Vogelwet 1936.
Wet van 31 december 1936, Stb.700, houdende nieuwe bepalingen tot bescherming van in het wild levende vogels.
De Vogelwet trad in werking art.35 1 oktober 1937 evenals het Vogelbesluit 1937 art.36. De Minister van Economische Zaken is belast met
uitvoering van het Besluit.
In de Vogelwet in het Staatsblad in 1936 staat Onze Minister: Onze Minister van Landbouw en Visserij. In de wet
editie 1987 staat eveneens Minister van Landbouw. De wet is gewijzigd 10 januari 1947 Stb.H 12
Op vogels zijn eveneens van toepassing de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming van 10 juni 1970 en de
Richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake behoud van de vogelstand kunnen worden beschouwd als de
belangrijkste internationale regelingen op het gebied van de vogelbescherming waaraan Nederland moet voldoen. Daarnaast nog enige
overeenkomsten op het gebied van de vogel- en natuurbescherming waarbij Nederland partij is. b.v. Conventie van Parijs 1950, Nederland trad
toe in 1950. Op 13 februari 1982 is ons land toegetreden tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende
dier- en plantesoorten van 3 maart 1973, de zgn. Conventie van Washington. Voor de tekst wordt verwezen naar S&J nr.80A.
Nederland heeft op 23 mei 1980 de overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor
watervogels (Ramsar, 2 februari 1972, Trb.1975, 84) geratificeerd. Deze “Wetlands-Conventie” beoogt de instandhouding van waterrijke
gebieden die met name van belang zijn voor watervogels. Elk land plaatst daartoe “wetlands” die van internationale betekenis zijn - er zijn
daarvoor criteria vastgesteld - onder de werking van deze overeenkomst en neemt daarmee de verplichting op zich deze gebieden in stand te
houden. Naardermeer, Weerribben, Grote Peel, Biesbosch Griend Boschplaat en Waddenzee. Deze overeenkomst heeft niet de
soortbescherming maar de gebieds-bescherming ten doel, de Vogelwet hoeft daarom niet te worden aangepast. Op 23 juni 1979 kwam tot
stand te Bonn de Overeenkomst inzakehet behoud van trekkende diersoorten (trb.1979,57a nr.2 waaraan Nederland toetrad op 5 juni 1981). Op
19 september 1979 te Bern is afgesloten het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa
(trb.1979, 175 en 1980, 60) dat is bekrachtigd in Nederland op 31 oktober 1980. Deze laatste is sterk vergelijkbaar met de EG vogelrichtlijn
Vogelbesluit 1937, Stb.647

Besluit van 9 augustus 1937, Stb.647, ter uitvoering van de Vogelwet 1936, gewijzigd bij:
- Besluit van 30 oktober 1937, Stb.661
- Besluit van 20 februari 1939, Stb.652
- Besluit van 10 mei 1947, Stb. H 148
- Besluit van 23 januari 1953, Stb.35
- Besluit van 6 mei 1955, Stb.192
- Besluit van 3 januati 1975, Stb.29
- Besluit van 1 april 1976, Stb.184
- Besluit van 6 mei 1985, Stb.340
- Vogelbeschikking 1937 (Vergunningen), Stcrt.162.
- Beschikking van 24 augustus 1937, nr.8329, Afd.IIA, Letter Jur., Directie van de
Stcrt.1937, no.162.

Landbouw

Gelet op de artikelen 11, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32 en 34 van het Vogelbesluit 1937.
Grote herziening van de Vogelbeschikking is de Beschikking van de Minister van O.K.W. van 2 juni 1947 no. 31000
(Stcrt.1947, no.105)
Wijzigingen:
- 9 september 1937, no 8329 I Stcrt.173
- 29 november 1937 no.12191 Stcrt.230 en 235
- 16 maart 1939 no 2955 Stcrt.54
- 2 juni 1947, no.31000 Stcrt.105
- 2 januari 1964 no 102002 I Stcrt.10
- 25 april 1978 Stcrt.85
- 30 juli 1984/nr.J 4451 Stcrt.152
- 15 juli 1985 Stcrt.137
- 17 maart 1987 Stcrt.57
- 25 april 1978, Stcrt.85
Vogelbeschikking 1937 (Modellen), Stcrt.181
Beschikking van 16 september 1937 no.8358 afd.IIA, Letter Jur.,Directie van de Landbouw Stcrt.181, gelet op de
artikelen 23, 28, 31, 33 en 34 van het Vogelbesluit en de artikelen 3, 13, 19 en 33 van de Vogelbeschikkingvergunningen
wijzigingen:
- 29 november 1937 Stcrt. 230 en 235
- 16 maart 1939 Stcrt.54
- 2 juni 1947 Stcrt.105
De Vogelbeschikking 1937 (Vergunningen) trad in werking 1 oktober 1937.
Vogelbeschikking 1937 (Controle) Stcrt.1937, no.232
Ingetrokken bij Beschikking van de Minister van LNV van 17 maart 1987 no.J 1159 (Stcrt.1987 no.57).
Rondschrijven van de Minister van Justitie van 28 september 1937, betreffende toepassing en naleving van de
Vogelwet 1936
Rondschrijven van de Min van Econ.Zaken 9 november 1937, Min. van Landbouw no.11389, afd.IIA, Letter Jur.,
aan de Commissarissen van de Koningin, betreffende het gebruik van vuurwapenen bij het doden van vogels

(B.S.1937, nr.220). Wanneer iemand zich tot het doden met een schietgeweer in het veld wil begeven, dan zal hij
voorzien moeten zijn van een jachtakte (art.23 van de Jachtwet 1923) of in het bezit moeten zijn van een
schietvergunning ex artikel 60 of 61 Jachtwet 1923 of uit hoofde van de Vogelwet 1936 gerechtigd moeten zijn tot
het doden van die vogels met een schietgeweer (H.R.30 mei 1927. N.J.1927, blz.942). Verstrekking van de
vergunningen gaat o.g.v. art.17, juncto art.31 van het Vogelbesluit 1937.
In art.14 Vogelbesluit 1937 staan verboden vangmiddelen waarvoor vergunning (onder strikte voorzichtigheid )
verleent kan worden evenals voor gebruik van een vuurwapen. Gebruik van een vuurwapen bij het doden van
onbeschermde vogels (z.g.Vogelvergunning G).
Het veld bedoeld in art.23 van de Jachtwet is niet makkelijk aan te geven, zie jurisprudentie. Het afgeven van
vergunningen tot het gebruik van vuurwapenen bij het doden van beschernde vogels, die schade of overlast
veroorzaken of zulks dreigen te doen (art.23 van het Vogelbesluit 1937).
Beschikking van St.secr.C.R.M. 28 jan.1977, N.L.B./F.F 24300 inzake herziening aanwijzing van personen, bedoeld
in art.35 ter van de Vogelbeschikking 1937 (vergunningen). Stcrt.1977 no 196.
Circulaire van de Staatssecretaris van O.K.en W 10 oktober 1951, no.212575 I, afdeling O.K.N., betreffende
Vogelvergunning I voor opgezette vogels.
Tot de wijzigingen van de Vogelwet 1936, welke op 5 juni 1947 van kracht werden, behoort onder meer het verbod
tot het onder zich hebben van opgezette beschermde vogels, voor zover deze niet zijn voorzien van een metalen
merkteken van een erkend praeparateur.
Rondschrijven van de Staatssecretaris C.R.M. van 10 juli 1980 N.L.B./F.F 41437, aan de korpschefs van Rijks- en
Gemeentepolitie en aan de Controleurs-Vogelwet 1936, betreffende de afgifte van Vogelvergunningen C-2.
Beschikking van de Min.LNV 24 december 1986, no.J 9621 (Stcrt.1986, 252) betreffende het onbeschermd
verklaren van in art.3 van het Vogelbesluit 1937 genoemde vogels.
Rondschrijven van de Min.LNV 13 jan.1987 NMF/F86-17595, aan de Commissarissen der Koningin, betreffende
uitvoering van art.3 van het Vogelbesluit 1937 (onbeschermde vogels).
Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, Brussel; 10 juni 1970

Natuurbeschermingswet van 15 november 1967, Stb.572
- Besluit van 6 augustus 1973 ter uitvoering van art.22, eerste lid, aanhef en
NBW (Besluit beschermde inheemse plantesoorten), Stb.487.
- Besluit van 6 augustus 1973 ter uitvoering van art.22, eerste lid, aanhef en
de NBW (Besluit beschermde inheemse diersoorten). Stb.488
- Regeling AID-ambtenaren Nb-wetgeving van 24 augustus 1984 Nr.J 4817.
(Landbouw) Stcrt.169
Regelingen m.b.t. Natuurbeschermingswet maar niet van toepassing op Fauna en Flora
Regeling 20 sept.1976/ Nr.21002 Stcrt.182. (CRM)Beschikking natuurbijdragen

onder a, van de
onder b en c van

Regeling van 7 sept.1977 Nr.26873 Stcrt.182. Beschikking onderhoudsovereenkomsten landschapselementen (CRM)
Regeling vaststelling legitimatiebewijs 7 juli 1987 Nr. J 4428, Stcrt.130 (Landbouw)
Regeling 7 sept.1987 Nr. J 1922 Wijziging Beschikking onderhoudsovereenkomsten landschapselementen
(landbouw)
Wet bedreigde uitheemse diersoorten 1975 (BUD), Stb.48
Wet van 8 januari 1975, Stb.48, inwerkingtreding 26 juli 1975, houdende regelen ter bescherming van bedreigde
uitheemse diersoorten (Wet bedreigde uitheemse diersoorten).
Voor de BUD geraadpleegde wet- en regelgeving:
- Besluit 11 juni 1975 inwerkingtreding art.11, Stb.385.
- Wet van 23 juni 1976, houdende vaststelling van algemene bepalingen omtrent
de strafbaarheid
van rechtspersonen Stb.377 art.7 vervalt.
- Besluit 2 februari 1977, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen
van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten, Stb.369, ..................................
art.1,2,4-10,12,13
treden half juli in werking.
- Besluit 1 oktober 1976, houdende regelen ter uitvoering van artikel 11, vierde
lid,
van de wet Bedreigde uitheemse diersoorten, Stb.560.
- Besluit van 24 mei 1977 ter uitvoering van artikel 2 van de Wet bedreigde
uitheemse diersoorten, Stb.370, met aanhangsel.
- Besluit 23 juli 1980, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding
van artikel 3 van
de Wet bedreigde uitheemse diersoorten, Stb.453.
- Besluit 23 juli 1980 ter uitvoering van artikel 3 van de Wet bedreigde uitheemse
diersoorten,
Stb.454.
- Wet van 6 juli 1983 Stb.444, tot wijziging van de Wet van 8 januari 1975,
houdende regelen ter bescherming van bedreigde uitheemse diersoorten,
Stb.48.
- Beschikking 1984, nr.J 992, Stcrt.40
- Besluit van 20 februari 1984, houdende wijziging van het aanhangsel van het Besluit
bedreigde uitheemse diersoorten, Stb.43.met aanhangsel dat Stb.370 ...........
vervangt.
- Besluit 27 februari 1986, houdende wijziging van het Besluit bedreigde
uitheemse
diersoorten, Stb.107.
- Beschikking 5 december 1985 Stcrt.241 Beschikking bedreigde uitheemse dieren
plantesoorten 1985
- Wijzigingen van 24-12-1987 Stcrt.252, 26-04-1988 Stcrt.82, 26-01-1990 Stcrt.21 en
01-08-1991
Stcrt.150
- Wet van 11 februari 1988, houdende herziening van enige wetten in verband
met de indeling
van strafbare feiten in geldboetecategorieën, Stb.77.
- Besluit 20 april 1988 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van
de wet
van 17 maart 1988(Stb.77) houdende herziening van enige wetten in ...........
verband met de indeling
van strafbare feiten in geldboetecategorieen, Stb.172.
- Wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste
tranche van de
Algemene wet bestuursrecht, Stb.422.
- Besluit 29 juni 1988, houdende wijziging van het aanhangsel van het Besluit
bedreigde
uitheemse diersoorten, Stb.442
- Besluit van 23 mei 1991, houdende wijziging van het Besluit beschermde
inheemse
plantesoorten, Stb.329 art.22

-

Besluit 26 aug.1993, houdende uitvoering van art.22, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de NBW Stb.491 wijziging Besluit beschermde inheemse

diersoorten.

In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten (Bsl.BUDEP).
Besluit van 15 november 1984 Stb.570, houdende regelen ten aanzien van de in- en uitvoer van bedreigde uitheemse
dier- en plantesoorten (In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten).
Beschikking bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 1985 (Besch.BUDEP). Beschikking van 5 december 1985
Stcrt.241. De Beschikking bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 1984 (Stcrt.1984, 40) wordt ingetrokken.
In- en uitvoerbeschikking bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten 1984. Stcrt.40
Verordening (EEG) Nr.3626/82 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 plantesoorten.

