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Artikel 88 
De Vogelwet 1936 wordt als volgt gewijzigd: 
I. in artikel 1 wordt in plaats van „artikel 1 van de Jachtwet 

1923" gelezen: „artikel 2 van de Jachtwet"; 
II. in artikel 17 worden het tweede, derde en vierde lid gelezen 

als volgt: 
,2. Het in artikel 8 bepaalde is eveneens niet toepasselijk ten aan-

zien van het zoeken en rapen van eieren van kemphanen, wulpen, 
scholeksters, grutto's, tureluurs en waterhoentjes, voorzover daarvoor 
bij algemene maatregel van bestuur overeenkomstig het in het vorig 
lid bepaalde een raaptijd wordt vastgesteld. 

3. Het is verboden zich bij het zoeken of rapen van eieren van 
kieviten, kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs of water-
hoentjes door een of meer honden te doen vergezellen. 

4. Hij, die eieren van kieviten, kemphanen, wulpen, scholeksters, 
grutto's, tureluurs of waterhoentjes zoekt of raapt op gronden, welke 
niet bij hem in gebruik zijn, mag dit slechts doen in tegenwoordigheid 
van de grondgebruiker of met diens schriftelijke toestemming, tenzij 
hij eigenaar van die gronden is." 

III. in artikel 19 wordt onder 1° achter „kieviten" een komma 
geplaatst en ingevoegd: „kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's, 
tuieluurs en waterhoentjes"; 

IV. in artikel 26 wordt in plaats van „in een der artikelen 46, eerste 
lid, 47 of 48 der Jachtwet 1923" gelezen: „bij artikel 70 der Jachtwet"; 

V. het tweede lid van artikel 38 vervalt. 

Artikel 89 
In artikel 3, eerste lid onder 5°, van de wet van 9 Mei 1890, 

Stb. 81, gewijzigd bij de wetten van 23 September 1912, Stb. 303, en 
7 Juni 1919, Stb. 310, houdende verbodsbepalingen tegen het dragen 
van wapenen, wordt in plaats van „de wet op de jacht en visserij" 
gelezen: „de Jachtwet". 

Artikel 90 
In artikel 6, tweede lid onder 2°, van de Vuurwapenwet 1919 wordt 

in plaats van „artikel 13 der Jachtwet 1923" gelezen: „artikel 17 der 
Jachtwet". 

Artikel 91 
1. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen 

tijdstip. 
2. Zij kan worden aangehaald als: „Jachtwet". 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

De Minister van Financiën, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

De Minister van Justitie, 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemene beschouwingen 

Sedert het tijdstip, waarop de Jachtwet 1923 in werking trad 
(1 Maart 1924), zijn niet alleen in de omstandigheden, waaronder 
het landbouwbedrijf wordt gevoerd, maar ook in die, waaronder de 
in het wild levende dieren verkeren, geleidelijk veranderingen inge-
treden. Bovendien valt een wijziging ten goede te constateren in 
de opvattingen van brede lagen van ons volk over de in het wild 
levende dieren en planten en ten aanzien van de natuur in het 
algemeen. Bij de totstandkoming van de Jachtwet 1923 kon een en 
ander niet in voldoende mate worden voorzien. De tegen die wet 
opkomende bezwaren hebben reeds tot incidentele veranderingen 
in de wetgeving op het stuk van de jacht geleid, waarbij evenwel 
niet aan alle gerezen bezwaren tegemoet is gekomen. 

In dit ontwerp hebben de ondergetekenden zich de vraagstukken, 
die allengs naar voren kwamen, tot uitgangspunt gekozen en naar 
middelen gezocht deze, onder afweging van de verschillende betrokken 
belangen, tot oplossing te brengen. De ondergetekenden hebben hierbij 
in ruime mate gebruik gemaakt van het voorontwerp, samengesteld 
door een daartoe op 18 Februari 1948 ingestelde commissie, onder 
voorzitterschap van Dr. J. A. van Steijn, oud-directeur van het 
Staatsbosbeheer. Zij willen niet nalaten op deze plaats voor de ge-
degen arbeid dier commissie hun waardering te betuigen. 

Het waken voor de belangen van de landbouw is een van de 
voornaamste oogmerken van de ondergetekenden geweest. Die be-
langen eisen, dat niet door de aanwezigheid van een overmatige wild-
stand nadeel aan de landbouwgewassen wordt toegebracht. De gel-
dende wet heeft terzake aan de grondgebruiker zekere bevoegdheden 
gegeven en de overheid de macht verleend in te grijpen, waar zulks 
noodzakelijk mocht blijken. De ondergetekenden hebben gemeend niet 
alleen deze rechten en bevoegdheden onverkort te moeten handhaven, 
maar verder te moeten gaan dan de Jachtwet 1923 deed. Men ging 
er namelijk destijds van uit, dat de bepalingen van die wet dermate 
doeltreffend waren, dat daardoor schade aan de landbouwgewassen 
zou worden voorkomen, zodat een regeling tot vergoeding van de 
door de individuele grondgebruiker geleden schade niet nodig werd 
geacht. 

De ondergetekenden zijn van oordeel, dat een dergelijke regeling 
het wettelijk stelsel behoort aan te vullen en hebben gezocht naar een 
deugdelijke grondslag voor de gehoudenheid tot zodanige schade-
vergoeding. 

Vindt het jachtgenot zijn begrenzing naar boven in de regel, dat 
des grondgebruikers belangen moeten worden ontzien, de onderste 
grens wordt daar aangetroffen, waar door overmatig afschot van in 
het wild levende dieren de ondergang van bepaalde soorten, hetzij 
plaatselijk, landelijk of internationaal bezien, te duchten staat. Zeker 
geldt dit voor de voor de landbouw nuttige dieren. Maar ook verder 
zal verarming van de natuur moeten worden tegengegaan, ook wat 
het wild betreft. 

Tussen deze grenzen zal in beginsel een ieder de jacht mogen uit-
oefenen: er is geen aanleiding gevonden daarin verandering te bren-
gen. De regeling van de beoefening van de jacht zal echter een 
zodanige moeten zijn, dat — binnen de genoemde begrenzing — 
een zo groot mogelijke wildstand blijft behouden. Daartoe dienen 
de voorschriften omtrent de als geoorloofd toegelaten bemach-
tigingsmiddelen, de jachtverboden, de regeling nopens opening en 
sluiting van de jacht en dergelijke. In dit opzicht vervult de Jachtwet 
duidelijk een het wild beschermende taak, uiteraard binnen voor de 
landbouw toelaatbare grenzen. Deze taak nu wordt in belangrijke 
mate bemoeilijkt door de omstandigheid, dat de geldende wet de 
mogelijkheid kent van het verlenen van een vergunning om te jagen. 
Zulk een vergunning toch is een bloot gedogen door de gerechtigde 
tot het genot van de jacht. Zij kan te allen tijde worden ingetrokken 
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en de kans, dat dit zal gebeuren, beneemt aan de houder van een 
vergunning de lust om iets te ondernemen tot instandhouding van 
het wild. 

Bovendien kan een vergunning op eenzelfde terrein aan meer dan 
één persoon worden gegeven, waardoor tussen de verschillende hou-
ders van zodanige vergunningen veelal een wedijver ontstaat tot het 
buitmaken van ook het laatste stuk wild op de grond, waarop die 
vergunningen betrekking hebben. 

Ook maakt deze toestand het onmogelijk een behoorlijke grondslag 
te vinden voor een verplichting tot vergoeding van door het wild aan-
gerichte schade. 

Hoewel de wet hiervan slechts terloops spreekt, heeft zich intussen 
de praktijk ontwikkeld van het verhuren van het genot van 
de jacht Zo ontstonden afgeronde velden, waar de huurder 
van de jacht de wildstand kon overzien en naast maatregelen tot 
instandhouding van het wild ook kon nemen die maatregelen, die 
noodzakelijk waren om het optreden van schade tegen te gaan. Zo 
kon in dergelijke velden de huurder van de jacht, die naliet die maat-
regeicn ter voorkoming van schade te nemen en daardoor de belan-
gen van de landbouw nadeel toebracht, daarvoor aansprakelijk wor-
den geacht. In deze gevallen is het mogelijk een schadevergoedings-
plicht juridisch beter te funderen. Dit alleen reeds zou voldoende zijn 
om dwingend voor te schrijven, dat vergunning tot jagen niet meer 
zou mogen worden verleend en dat het genot van de jacht slechts zou 
mogen worden verhuurd. 

Daar komt nog bij, dat de ervaring heeft geleerd, dat dergelijke 
verhuurde velden niet alleen aan de tot het wild behorende soorten 
bescherming verlenen, maar dat — juist door het veelal in die velden 
uitgeoefende toezicht — van die bescherming ook niet tot het wild 
behorende nuttige diersoorten profiteren. 

De ondergetekenden zien dan ook de ontwikkeling van het jacht-
recht in dezen zin, dat het tot stand komen van afgeronde, behoorlijk 
bejaagbare en van toezicht voorziene velden zoveel mogelijk moet 
worden bevorderd. Het is daarbij zonder veel belang of zodanige 
velden worden bejaagd door één jager dan wel door een combinatie 
van jagers, die kan worden gevormd door die jagers, die ieder voor 
zich niet beschikken over de geldmiddelen om voor zich alleen een 
veld te huren. Het komt er immers op aan op welke wijze het veld 
wordt bejaagd en hoe daar met de belangen van de landbouw reke-
ning wordt gehouden en dat kan zowel door de individuele jager als 
door een combinatie van jagers goed en redelijk geschieden. 

Een en ander heeft er toe geleid, dat in dit ontwerp de mogelijkheid 
tot het verlenen van vergunningen drastisch is beperkt en daarin is neer-
gelegd een stelsel, waarbij het genot van de jacht als regel slechts kan 
worden afgestaan bij wege van verhuring voor een niet te korte tijd 
en waarbij de afmetingen van het veld aan redelijke eisen moeten 
voldoen. Een verder gaande beperking van de contractsvrijheid achten 
de ondergetekenden niet verantwoord. Met name is een verplichting 
tot vorming van jachtschappen, als niet passend voor de Nederlandse 
verhoudingen, niet in het ontwerp opgenomen. 

De ondergetekenden hebben er niet voor kunnen gevoelen het 
genot van de jacht aan de grondgebruikers alleen te geven. Het 
systeem van artikel 3 van de geldende wet, waarbij al naar gelang 
partijen dat zijn overeengekomen, het genot van de jacht bij de grond-
eigenaar of de grondgebruiker berust, heeft in de praktijk in het 
algemeen voldaan en wordt dus ook in het thans aangeboden ontwerp 
gehandhaafd. 

Een gevolg van de noodzakelijk geachte bepalingen ter bescher-
ming van de landbouwbelangen, o.a. de nadrukkelijke plicht van de 
jachthouder tot het treffen van maatregelen ter voorkoming van 
schade door wild, uit de niet-naleving waarvan de verplichting tot 
vergoeding van wildschade aan de grondgebruiker kan voortvloeien, 
zal ongetwijfeld zijn, dat het voortbestaan van sommige mooie wild-
soorten in gevaar zal komen, wanneer geen bijzondere maatregelen 
worden mogelijk gemaakt ter instandhouding van deze dieren. 

In dit verband wordt o.a. gedacht aan het edelhert, dat in beperkt 
aantal in de vrije natuur op de Veluwe nog leeft en terecht door velen 
als een levend natuurmonument wordt beschouwd; voorts aan het 
reewild, aan de korhoenders, aan zeldzame roofdieren en aan som-
mige soorten trekwild. 

Het is begrijpelijk, dat jachthouders, op wier terreinen deze wild-
soorten worden aangetroffen en die de steeds aanwezige mogelijk-
heid van schade in verband met de vergoedingsplicht niet kunnen of 
willen aanvaarden, de nodige vergunningen zullen aanvragen om deze 
wildsoorten blijvend te decimeren of uit te roeien. Dit zal hun, ge-
zien de landbouwbelangen, waarop zij zich dan kunnen beroepen, 
niet kwalijk te nemen zijn. Inwilliging van dergelijke aanvragen zal 
veroorzaken, dat bedoeld wild uit onze natuur verdwijnt, hetgeen uit 
een oogpunt van natuurbescherming en uit culturele overwegingen niet 
kan worden getolereerd. 

Ten opzichte van de zeldzame wildsoorten kan dus — gelijk reeds 
nu met het edelhert zeer sprekend het geval is — een zodanige 
situatie ontstaan, dat ter instandhouding van de soort in de natuur 
op een bepaald ogenblik een afschotvergunning moet worden ge-
weigerd. Het gevolg daarvan is, dat de jachthouder aan zijn wette-
lijke verplichting tot voorkoming van schade niet verder kan vol-
doen en dus voor de schade niet verder aansprakelijk is. Van/ell'-
sprekend kunnen de lasten van het instandhouden (wildschade) dan 
niet op de schouders der grondgebruikers worden gelegd. 

Uit het voorgaande blijkt, dat op een zeker ogenblik een grens ont-
staat, waar de verantwoordelijkheid van de jachthouder voor een 
deel naar de gemeenschap i.c. de overheid verschuift, indien deze 
laatste tenminste de zorg voor de levende natuur wil aanvaarden, 
hetgeen algemeen als noodzakelijk zal worden gevoeld. 

Uiteraard zullen hiervoor gelden beschikbaar moeten zijn, daar 
anders elke bepaling op het gebied van wildbescherming in streken, 
waar ook landbouwgronden aanwezig zijn, schade voor de grond-
gebruiker met zich mede kan brengen. In dit verband wordt in hoold-
zaak gedacht aan het subsidiëren van preventieve maatregelen ter 
voorkoming van wildschade, bv. ten aanzien van grofwild het plaat-
sen van afrasteringen, terwijl daarnaast ter bepaling van het moment, 
waarop wildsoorten zorg nodig hebben om in stand te blijven, weten-
schappelijk onderzoek noodzakelijk zal zijn. Dit onderzoek zal uiter-
aard hoogst gewenst zijn voor alle wildsoorten om een duidelijk beeld 
te krijgen van het begrip „toelaatbare wildstand". Met het oog op dit 
laatste zal moeten worden nagegaan welke wildstand in de verschil-
lende streken van ons land aanwezig mag zijn, zonder dat de land-
bouw daarvan, niettegenstaande tegemoetkomingen, blijvend hinder 
ondervindt. Er zal moeten worden vastgesteld, o.a. door aanleg van 
proefvelden, welke schade de onderscheidene soorten aanrichten. Ver-
der zal o.m. onderzocht moeten worden door welke methoden schade 
/.onder grote kosten kan worden voorkomen en welke afweermiddelen 
(als b.v. voor het wild onaangenaam ruikende producten) zonder 
schade aan landbouwgewassen te berokkenen kunnen worden aange-
weod. Een en ander ter voorlichting, in het belang van overheid, Iand-
bouw, jacht en natuurbescherming. 

Daar ook zeldzame wildsoorten, niettegenstaande toepassing van 
preventieve maatregelen, soms nog schade kunnen aanrichten, zullen 
er bovendien gelden moeten zijn, om in uitzonderingsgevallen de 
grondgebruiker een tegemoetkoming in de schade te geven. 

Een en ander rechtvaardigt de aanwezigheid van een fonds, willen 
de maatregelen, getroffen in het belang van de landbouw, geen 
desastreuze gevolgen hebben voor de levende natuur. 

Daar bij deze materie uiteraard moeilijk is vast te stellen waar 
de overgang ligt tussen jacht- en algemeen belang en daarnevens 
het jachtbelang bij elke maatregel ter instandhouding van wild steeds 
sterk blijft spreken, is gemeend, dat de gelden voor dit fonds moeten 
worden gevonden in een heffing ten laste van de jager van f 5,— per 
jaehtacte en een bijdrage uit 's Rijks kas, welke de eerste onderge-
tekende zich voorstelt jaarlijks op de Rijksbegroting te doen op-
nemen. De voorgestelde beheersvorm van dit fonds waarborgt vol-
doende invloed van de overheid, waardoor een juiste besteding der 
gelden verzekerd zal zijn. 

Voor het overige hebben de ondergetekenden er naar gestreefd in de 
praktijk gebleken onvolkomenheden van de Jachtwet 1923 te ver-
beteren, waarbij hun aandacht onder meer is gevallen op de bestrij-
ding van de stroperij, een euvel, waarvan het ernstig karakter helaas 
nog niet algemeen wordt ingezien. 

De stroper schaadt door zijn handelen in strijd met de wet niet 
alleen het belang van de individuele jager en dat van de jacht in het 
algemeen, doch ook de belangen van de natuurbescherming. 

Daar komt bij, dat het stropen veelal geschiedt met middelen, die 
een ware kwelling voor het gevangen dier zijn. Vooral de strik, die 
gemakkelijk kan worden vervoerd, geluidloos werkt en, zolang er niets 
in gevangen is, steeds vangklaar blijft, wordt veel gebezigd. De stroper 
kan na het stellen van zijn strikken niet aanstonds nagaan of hij iets 
heeft gevangen; hij moet daarvoor een gunstige gelegenheid afwach-
ten. Doet die gelegenheid zich niet spoedig voor of kijkt hij zijn 
strikken in het geheel niet meer na. dan wordt de gevangen dieren 
een marteldood bereid. Een dier, dat zich na lang worstelen uit een 
strik heeft bevrijd, wacht vaak een nog erger lot: niet zelden hongert 
het langzaam dood. 

Zowel voor de jacht als uit een oogpunt van natuur- en dieren-
bescherming is dus de toepassing van geschikte maatregelen ter be-
teugeling van de stroperij van grote betekenis. 

Er is daarom een verzwaring van de daartegen bedreigde straffen 
voorgesteld. 

Voorts is de regeling van het vervoer van en de handel in wild 
verbeterd. Daarbij heeft het streven voorgezeten door betere con-
trölemogelijkheden de stroper het verkrijgen van voordeel uit zijn 
verboden handelingen zoveel mogelijk te beletten. 
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Met betrekking tot de diersoorten, waartoe zij haar werking uit-
strekt, maakt de bestaande wet de onderscheiding „wild" en „schade-
lijk gedierte". 

Daarbij heeft de gedachte, dat de grondgebruiker ruime bevoegd-
hcd.n moet hebben om de door hem gebruikte grond van schadelijk 
gedierte te zuiveren, er toe geleid, dat voor elk van beide groepen 
afzonderlijke voorschriften werden gegeven. 

Tal van bepalingen der wet kunnen echter gelijkelijk gelden voor 
de beide bovengenoemde groepen en het verdient daarom uit een 
oogpunt van wetstechniek de voorkeur de onderscheiding in haar 
huidige vorm te laten vervallen. Gelijk uit de verschillende bepalingen 
zal blijken, is er in de thans voorgestelde oplossing, waarin het „wild" 
mede het „schadelijk wild" omvat, voor gezorgd, dat de bijzondere 
positie van de grondgebruiker volledig blijft gehandhaafd. De wijzi-
ging, welke het begrip „jagen" hierdoor, wat de inhoud betreft, heeft 
ondergaan, brengt mede, dat de bepalingen betreffende het „jagen", 
welke tot dusver niet zonder meer op schadelijk gedierte van toe-
passing waren, thans ook daarvoor gelden, voorzover niet anders is 
vermeld Op deze wijze is in vele gevallen een vereenvoudiging van de 
redactie verkregen. 

De onderscheiding der jachtacten in de vier soorten, welke de be-
staande wet kent (artikel 15 (oud)), is in dit ontwerp niet gehand-
haafd. 

Voor het onderscheid tussen de in artikel 15 (oud) onder b ge-
noemde jachtacte (de gewone acte) en die van artikel 15 (oud) 
onder a, welke bovendien het recht tot uitoefening van de valken-
jacht insluit, bestaat naar het oordeel van de ondergetekenden geen 
reële grond. De valkenjacht wordt hoofdzakelijk beoefend voor het 
vangen van konijnen, waarvoor geen acte vereist is en het merendeel 
der valkeniers (wier totale aantal in ons land op dit ogenblik 5 
bedraagt) is dan ook niet van een acte voorzien. Er kan moeilijk 
bezwaar tegen bestaan, dat de enkelen onder hen, die jaarlijks een 
jachtacte, als bedoeld in artikel 15 (oud) onder a. plachten aan te 
vragen, in het vervolg kunnen volstaan met een gewone jachtacte. 

Daar de prijs van een gewone jachtacte in het algemeen voor 
buitenlanders, die hier te lande voor korte tijd wensen te jagen, geen 
overwegend bezwaar zal vormen, is de logeeracte, genoemd in arti-
kel 15 (oud) onder c, geschrapt. 

Om de bij de toelichting op artikel 79 nader vermelde redenen 
hebben de ondergetekenden gemeend, voor het vangen van water-
wild door middel van netten, waarvoor artikel 15 (oud) onder d een 
afzonderlijke acte kent, een aflopende regeling te moeten treffen. 
In verband hiermede is in de titel betreffende de jachtacten geen 
plaats meer ingeruimd voor de zg. kleine jachtacte, doch in artikel 79 
een daarmede te vergelijken bijzondere acte opgenomen. 

Overtredingen, begaan bij de uitoefening van de jacht met eenden-
kooien, zijn door de vaak eenzame ligging van dit vangmiddel en het 
door de begroeiing onoverzichtelijke terrein, waardoor de kooi wordt 
omzoomd, zeer moeilijk vast te stellen. 

De ondergetekenden achten het wenselijk tot steun van deze con-
tróle de eis te stellen, dat gedurende de gesloten jachttijd de eenden-
kooien onklaar worden gemaakt voor de vangst. Voorts heeft de 
voortschrijdende ontwikkeling in de landbouw in verband met de 
schade, door eenden aan de gewassen toegebracht, de ondergetekenden 
doen besluiten in dit ontwerp niet meer de mogelijkheid tot oprichting 
van nieuwe kooien op te nemen. 

Een regeling van de rechtspositie der zwanendriften en duiventillen, 
waarop de bij artikel 126 van de Jachtwet 1923 gehandhaafde arti-
kelen 30—35 van de jachtwet van 1857, Stb. 87, mede betrekking 
hadden, is in dit ontwerp achterwege gelaten. Het betreft hier name-
lijk houderijen van tamme zwanen en duiven, welke als zodanig in 
het kader van een jachtwet niet passen. 

Indien dit ontwerp tot wet mocht worden verheven, zal bij de 
uitvoering daarvan een grote mate van deskundigheid van de over-
heid worden verlangd. Met het oog hierop voorziet het ontwerp in de 
instelling van een adviserend college, de Jachtraad, hetwelk, waar dat 
nodig is, de overheid van deskundige voorlichting kan dienen. 

Het bovenstaande samenvattende kunnen als voornaamste begin-
selen van het ontwerp, vergeleken met de thans geldende wet, worden 
genoemd: 

1. bescherming van de landbouw, door volledige handhaving van 
de positie van de grondgebruiker en afronding van die positie door een 
procedure voor vergoeding van schade door wild, desgewenst na be-
middeling van de wildschadecommissie; 

2. bescherming van de wildsoorten, voorzover verenigbaar met 
de belangen van de landbouw, door beperking van de mogelijkheid tot 
het verlenen van civielrechtelijke vergunningen tot jagen en door be-
vordering van het ontstaan van afgeronde en onder deskundig toe-
zicht staande jachtvelden, waardoor tevens een betere grondslag voor 
een schadevergoedingsplicht wordt verkregen; 

3. instelling van een fonds, waaruit wetenschappelijk onderzoek en 
maatregelen, gericht op de instandhouding van niet tot het schadelijk 
wild behorende wildsoorten, welker handhaving in de vrije natuur 
waardevol is, kunnen worden bekostigd; 

4. intensievere bestrijding van de stroperij door verzwaring van 
strafsancties en door betere controlemogelijkheden ten aanzien van 
het vervoer van en de handel in onrechtmatig bemachtigd wild; 

5. geen oprichting van nieuwe eendenkooien en betere controle 
op de bestaande; 

6. instelling van een Jachtraad als deskundig en alzijdig samen-
gesteld college van advies voor de overheid bij de uitvoering van 
de wet. 

Daarnaast kunnen nog als meer of minder ingrijpende wijzigingen 
worden genoemd: 

1. wijziging van het begrip „jagen"; 
2. uitbreiding van het begrip „wild" door omzetting van „schade-

lijk gedierte" in „schadelijk wild"; 
3. . wijzigingen in de opsomming der wildsoorten en limitatieve op-

somming der onder het begrip „schadelijk wild" vallende soorten; 
4. wijzigingen in de bepalingen omtrent de uitreiking van jacht-

acten; 
5. vervanging van het negatieve stelsel ten aanzien van de geoor-

loofde jachtmiddelen door een positieve opsomming; 
6. vereenvoudigingen ten aanzien van registratie en afpaling van 

eendenkooien. 
Artikelen 
TITEL I 

Algemene bepalingen 
Artikel 1 

In de definitie van „jagen" is, in afwijking van het bestaande arti-
kel 2, de zinsnede „met geoorloofde middelen" niet overgenomen. 

Op grond van deze zinsnede moest worden aangenomen, dat niet 
„jaagt" hij, die wild bemachtigt met verboden middelen of zonder enig 
middel te gebruiken (een voorbeeld van dit laatste is het vangen 
met de hand, hetgeen mogelijk is bij hoge waterstand, nadat het in 
nood verkerende wild in het water is gedreven). Door weglating van 
bedoelde zinsnede wordt dus bereikt, dat ook het bemachtigen van 
wild zonder middelen of met middelen, waarvan het gebruik niet 
geoorloofd is, onder de bepalingen betreffende het „jagen" valt. 

Materieel is er nog een tweede verschil met de bestaande omschrij-
ving. Het begrip „jagen" heeft namelijk een ruimere betekenis gekre-
gen, doordat het element „wild" blijkens de in artikel 2, eerste lid 
onder e, daarvan gegeven omschrijving, ook het schadelijk wild 
omvat. 

De definitie van „jachthouder" komt in de bestaande wet niet voor. 
Bij de keuze van dit woord is aansluiting gezocht bij het spraakge-
bruik. In de practijk is namelijk gebruikelijk de uitdrukking, dat 
iemand op een bepaald terrein „de jacht heeft", waarmede wordt be-
doeld, dat hij bevoegd is aldaar te jagen. 

Nieuw zijn ook de begripsomschrijvingen van „grondgebruiker", 
„wildhandelaar" en „jachtopzichter". Laatstgenoemde omschrijving 
beoogt te voorkomen, dat op de bevoegdheden, welke in het ontwerp 
aan jachtopzichters worden toegekend, aanspraak wordt gemaakt door 
hen, die slechts in schijn deze functie uitoefenen. Daartoe is de eis 
gesteld, dat de betrokkene onbezoldigd ambtenaar van politie zij. 

De in het tweede lid gegeven opsomming van hetgeen mede wordt 
begrepen onder „veld" is opgenomen op het voetspoor van de Vogel-
wet 1936. 

Artikel 2 
Er is enige wijziging gebracht in de opsomming van de diersoorten, 

die tot het „wild" worden gerekend, welke opsomming thans mede 
omvat de dieren, die onder de bestaande wet als schadelijk gedierte 
worden beschouwd. 

Aan het „grof wild" zijn de moeflons toegevoegd. Deze dieren, die 
thans slechts voorkomen in afgerasterde terreinen als het Nationale 
Park „de Hoge Veluwe" zouden — werden zij daarbuiten aangetrof. 
fen — krachtens de vigerende wet zonder enige bescherming zijn. De 
omstandigheid, dat van moeflons, ook bij voorkomen in de vrije 
wildbaan, geen schade aan de landbouw te verwachten is, rechtvaar. 
digt de opneming onder het niet-schadelijk wild. 

De fazanten werden tot dusver in de wet onder het schadelijk ge-
dierte genoemd, doch zij werden sedert het inwerkingtreden van de 
Jachtwet 1923 bij Koninklijk Besluit krachtens het derde lid van 
artikel 1 onder het wild gerangschikt — aanvankelijk in het grootste 
gedeelte van het Rijk, later in het gehele Rijk — zonder dat dit aan-
leiding heeft gegeven tot moeilijkheden. De ervaring heeft geleerd, 
dat schade van deze diersoort voldoende kan worden beheerst door 
de ruime bevoegdheden, welke aan de schade-bestrijdings-artikelen 
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kunnen worden ontleend. De fazanten zijn daarom thans in de wet 
gebracht onder het niet-schadelijk klein wild. 

Onder dat wild worden thans eveneens genoemd de holenduiven, 
welke als jachtobject zijn te beschouwen en alleen plaatselijk schade-
lijk kunnen zijn, alsmede de steenmariers, de boommarters, de otters 
en de dassen, die gedurende lange tijd tot het schadelijk gedierte be-
hoorden en als zodanig gevaar liepen te worden uitgeroeid. Teneinde 
laatstgenoemde diersoorten zoveel mogelijk voor de ondergang te 
behoeden, werden zij bij Koninklijk Besluit van 9 December 1947, 
Stb. H. 415, tot wild verklaard, voor wat steenmarters, boommarters 
en dassen betreft in het gehele Rijk, voor wat de otters aangaat in 
het gehele Rijk, met uitzondering van enkele gemeenten. Hun op-
neming in de wet onder het niet-schadelijk wild sluit hierbij aan. Dit 
laatste geldt ook voor de zeehond, die bij genoemd Besluit eveneens 
reeds onder het wild werd gebracht in het gehele Rijk met uitzondering 
van enkele provinciën, waardoor een einde werd gemaakt aan de 
veelal onsportieve en onweidclijke vervolging van deze dieren. 

Door opening van de jacht kan zo nodig schade, door deze dieren 
aan te richten, worden voorkomen. 

Wat het „waterwild" betreft behoren de zwanen naar de Vogelwet 
1936 te worden overgebracht. Reeds sedert 1931 is de jacht op deze 
vogels niet geopend en de internationale bescherming, die de zwanen 
langzamerhand in geheel West-Europa deelachtig worden, maakt het 
wenselijk hen ook in Nederland geheel te beschermen. Dit kan ge-
schieden door de zwanen niet meer te noemen in artikel 2 van de 
Jachtwet, waardoor zij krachtens het bepaalde bij artikel 1 onder 2° 
van de Vogelwet 1936 beschermd zijn. 

Hetzelfde dient te geschieden met de kemphanen, wulpen, schol-
eksters, grutto's, tureluurs en waterhoentjes, vogels die geen van 
alle sedert 1923 hier te lande meer jachtobject waren en in 1925 slechts 
in de Jachtwet 1923 werden opgenomen om het rapen hunner eieren 
mogelijk te maken. Dat echter is een stof, die in de jachtwet niet 
thuis behoort en geregeld behoort te worden in de Vogelwet 1936. 
Een aanvulling van de artikelen 17 en 19 van die wet wordt dan ook 
in artikel 88 onder II en III voorgesteld. 

Teneinde iedere twijfel uit te sluiten of onder watersnippen ook de 
poelsnippen en de bokjes behoren te worden gerekend, zijn die vogel-
soorten afzonderlijk genoemd. 

In tegenstelling tot artikel 1 (oud), dat slechts enkele diersoorten 
noemt, die mede onder het schadelijk gedierte zijn begrepen, geeft de 
onderhavige bepaling duidelijkheidshalve een uitputtende opsomming 
van de dieren, die tot het „schadelijk wild" behoren. Een bepaling 
als artikel 57 (oud) kan daarbij worden gemist. Behalve de diersoorten, 
genoemd in artikel 2 onder a van het Koninklijk Besluit van 14 
Februari 1924, Stb. 45, (laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
9 December 1947, Stb. H415), ter uitvoering van artikel 57 (oud) zijn 
thans onder het schadelijk wild gebracht de eekhoorns en enige vogeU 
soorten. Deze vogelsoorten kunnen om practische redenen beter vallen 
onder het regiem van de Jachtwet dan onder dat van de Vogelwet 
1936, waaronder zij tot dusver ressorteerden. Van deze soorten vor-
men namelijk de houtduiven in wezen jachtobjecten, terwijl de zwarte 
en de bonte kraaien, de roeken, de kauwen, de vlaamse gaaien en 
de eksters schadelijk zijn voor de wildstand, voor vele beschermde 
vogels en deels ook voor de landbouw. 

Het tweede lid komt overeen met het derde lid van artikel 1 (oud). 

Artikel 3 
Omtrent de motieven, welke tot instelling van de Jachtraad hebben 

geleid, zij verwezen naar het algemene deel van deze toelichting. 
Hier moge worden volstaan met de opmerking, dat de samenstel-

ling van de Jachtraad in verband met de aard van de maatregelen, 
waaromtrent het college desgevraagd of uit eigen beweging zal advi-
seren, op brede basis dient te rusten. In het college dienen dus behalve 
de belangen van de jacht en van de landbouw ook die der natuur-
bescherming vertegenwoordigd te zijn. 

TITEL II 

Het genot van de jacht 
Artikel 4 

De in het eerste lid neergelegde regeling komt grotendeels overeen 
met het bestaande artikel 3, eerste lid. 

Terwijl laatstgenoemd artikel een in algemene termen vervat ant-
woord geeft op de vraag, wie tot het genot van de jacht gerechtigd is, j 
houdt de voorgestelde bepaling een meer gedetailleerde regeling van 
de verschillende mogelijkheden in. 

In plaats van de omschrijving „ieder ander (dan de eigenaar), die ! 

krachtens zakelijk recht bezit heeft van de grond" zijn de zakelijk , 
gerechtigden, die in beginsel gerechtigd zijn tot het genot van de i 
jacht, thans met name genoemd. 

Het bestaande artikel kent onder b het recht tot het genot van de 
jacht toe aan de pachter van de grond respectievelijk aan degene, die 
een ander persoonlijk recht tot gebruik van de grond heeft. Persoon-
lijke rechten tot gebruik van de grond — niet zijnde pacht — zijn 
doorgaans krachtens hun aard van korte duur. Zij bieden dan ook niet 
voldoende grondslag voor de toekenning van het genot van de jacht. 
Als enige persoonlijk gerechtigde, welke in beginsel op dat genot 
aanspraak kan maken, is daarom de pachter van de grond genoemd. 

In de redactie is door het gebruik van het woordje „voorzover" tot 
uiting gebracht, dat de erfpachter, de vruchtgebruiker, de beklemde 
meier en of de eigenaar zich ook een gedeelte van het genot van de 
jacht (b.v. de jacht op een of meer bepaalde diersoorten) kunnen 
voorbehouden. 

Het nieuwe tweede lid dient ter aanvulling van een leemte in de 
bestaande wet. 

Bij arrest van 20 Juni 1927 (N.J. 1927, pag. 969) besliste de 
Hoge Raad namelijk, dat moet worden aangenomen, dat de Jacht-
wet 1923 haar werking niet uitstrekt over de gronden en wateren (met 
name niet over de Waddenzee), welke naar de regelen van het burger-
lijk recht niet in eigendom toebehoren aan natuurlijke of rechtsper-
sonen. De Hoge Raad overwoog hierbij, dat de artikelen 3 en 4 der 
wet doen zien, dat uitgangspunt van haar voorschriften is geweest het 
nemen van maatregelen met betrekking tot het jagen op eigen of eens 
anders grond. De wet heeft daarnaast echter nog een andere strek-
king, en wel bescherming van bepaalde diersoorten, waarvan zij de 
bemachtiging slechts onder zekere beperkingen toestaat. Het zou niet 
juist zijn, indien op een gedeelte van het Nederlandse territoir het 
bemachtigen van de dieren, behorende tot deze soorten, zonder enige 
beperking zou zijn toegestaan, terwijl dit op het grootste deel van dat 
gebied aan vele beperkingen is onderworpen. 

Door de Staat gerechtigd te verklaren tot het genot van de jacht 
op de in het tweede lid van dit artikel genoemde terreinen wordt de 
uitbreiding van de werkingssfeer der wet tot het gehele gebied des 
Rijks, met inbegrip van de territoriale wateren, in de wet tot uitdruk-
king gebracht. De bepaling impliceert, dat de Staat de keus heeft het 
genot van de jacht op deze terreinen te verhuren, dan wel de jacht 
daarop te laten rusten. Hierdoor ontstaat tevens de mogelijkheid om 
op die terreinen door de Staat reservaten te doen scheppen. 

Artikel 5 
Bij arrest van 8 December 1922 (N.J. 1923, pag. 149) besliste de 

Hoge Raad, dat artikel 1612 van het Burgerlijk Wetboek ook huur 
van onlichamelijke onroerende zaken, zoals het jachtrecht, omvat. 
Het beginsel van artikel 1612 is hier ten aanzien van de jachthuur 
echter uitdrukkelijk herhaald om ook bij overgang van het in artikel 4 
bedoelde recht tot het genot van de jacht, als gevolg van het aangaan 
ener pachtovereenkomst met betrekking tot de grond de rechten van 
de huurder van de jacht te kunnen beschermen. 

Artikelen 6 en 7 
Met het schriftelijk bewijs, waarvan het eerste lid van het bestaande 

artikel 4 spreekt, wordt bedoeld een schriftuur, waaruit blijkt de 
burgerrechtelijke bevoegdheid van de houder om op grond, waarop 
krachtens artikel 3 (oud) een ander gerechtigd is tot het genot van de 
jacht, te jagen. De bevoegdheid kan op tweeërlei wijze aan de houder 
zijn verleend, t.w. hetzij bij een overeenkomst tot verhuur van het 
jachtgenot, hetzij in de vorm van een vergunning tot jagen. 

Een vergunning is krachtens haar aard bestemd vcor korte tijd. Dit 
brengt mede, dat de vergunninghouder zich in het algemeen om de 
instandhouding van daarvoor in aanmerking komende wildsoorten in 
het jachtveld weinig bekommert en in vele gevallen zelfs geneigd is het 
afschot tot het uiterste op te voeren. 

In de practijk wordt veelvuldig aan meer dan één persoon een 
vergunning tot jagen op hetzelfde terrein gegeven, waarbij de zucht 
naar gewin vaak een grote rol spe:lt. 

Het spreekt vanzelf, dat door een en ander belangrijke schade aan 
de wildstand kan worden toegebracht. 

Anders dan een vergunning waarborgt een huurovereenkomst de 
jager het rustig genot voor hem alleen. Bovendien verschaft een huui-
overeenkomst een meer duurzaam recht en van de huurder mag dan 
ook verlangd worden, dat hij aan het behoud van wild in zijn jacht-
veld, voorzover dit voor de landbouw toelaatbaar is, de nodige zorgen 
besteedt. 

Bovenstaande overwegingen — gevoegd bij de behoefte aan een 
sterkere fundering voor een schadevergoedingsplicht — hebben de 
ondergetekenden er toe geleid in de onderhavige artikelen de mogelijk-
heid tot het geven van vergunning drastisch te beperken en als be-
ginsel aan te nemen, dat de burgerrechtelijke bevoegdheid om te 
jagen aan hem, die niet tot het genot van de jacht gerechtigd is, 
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slechts kan worden verschaft bij een overeenkomst van verhuur van 
jachtgenot. 

Artikel 6 heeft betrekking op deze huurovereenkomst. Het tweede 
lid regelt de onderverhuring van het genot van de jacht. Uit een oog-
punt van algemeen jachtbelang kan de wering van een tweede huur-
cler niet aan de eerste huurder worden overgelaten. Het derde lid 
maakt het daarom mogelijk de tweede huurder wegens overtreding 
van artikel 9 strafrechtelijk te vervolgen, indien hij het door hem ge-
huurde jachtgenot zou uitoefenen. Voorts beschermt de bepaling bij 
verhuur door een onbevoegde de rechthebbende of diens huurder. 
Het vierde lid is ontleend aan het tweede lid van artikel 3 (oud). 

Met de regelen ten aanzien van de duur van huurovereenkomsten, 
waarvan het vijfde lid gewaagt, is bedoeld het stellen van een 
minimum-huurtermijn. In de eerste plaats zal daardoor worden voor-
komen het aan korte verhuringen (van b.v. den seizoen) verbonden 
nadeel, dat de huurder weinig tot verbetering van het jachtveld zal 
doen. Voorts zal een minimum-duur, welke tenminste enige seizoenen 
zal omvatten, de mogelijkheid afsnijden, dat de beperking ten aanzien 
van het geven van jachtvergunningen wordt ontdoken door de ver-
gunning in de vorm ener kortlopende huurovereenkomst te gieten. 

Artikel 7, eerste lid, houdt een beperkte mogelijkheid tot het geven 
van vergunningen in. De onder a gegeven mogelijkheid vindt zijn 
rechtvaardiging in de bijzondere relatie tussen de daargenoemde 
personen en de jachthouder. Er zijn daarnaast gevallen, waarin het 
afgeven van een vergunning geen enkel bezwaar ontmoet. Men 
denke b.v. aan het geval, dat de jachthouder door ziekte of om 
andere redenen verhinderd is zelf te jagen en geen jachtopzichter in 

ist heelt. Met het oog hierop geeft het eerste lid onder b aan de 
eerste ondergetekende de bevoegdheid om in de door hem te be-
palen mate de afgifte van vergunningen aan anderen dan de onder a 
genoemde personen toe te staan. Op deze wijze zal het mogelijk zijn 
de regeling telkens aan de behoeften van de practijk aan te passen. 

Het tweede en derde lid van artikel 7 regelen de mogelijkheid om 
gasten ter jacht mede te nemen. Deze regeling is in dit artikel opge-
nomen wegens het verband tussen de uitnodiging ter jacht, welke in 
wezen een toestemming tot jagen impliceert, en de door de jacht-
houder krachtens het eerste lid gegeven vergunning (toestemming) tot 
jagen anders dan in zijn gezelschap. Met het oog op de mogelijkheid, 
dat van de bij het tweede en derde lid gegeven bevoegdheid een onge-
wenst gebruik zal worden gemaakt (b.v. door iemand, die gelegenheid 
geeft om tegen betaling in zijn gezelschap te jagen) is de eis gesteld, 
dat de jachthouder resp. de vergunninghouder moet zijn voorzien 
van een jachtacte. Onjuiste practijkei, zullen aldus door middel van 
weigering c.q. intrekking van de acte kunnen worden bestreden. 

Artikel 8 
Dc/c bepaling treedt in de plaats van het bestaande artikel 54. 

Haar ratio is, gelijk die van artikel 54 (oud), dat de grondgebruiker, 
als direct belanghebbende, bij de opruiming van schadelijk wild niet 
afhankelijk behoort te zijn van degene, die de jacht op zijn gronden 
heeft, doch zelf die opruiming ter hand moet kunnen nemen. Hieruit 
volgt, dat de grondgebruiker op het in het eerste lid bedoelde recht 
aanspraak heelt, ook al is hij op de bij hem in gebruik zijnde grond 
geen jachthouder. 

Het eerste lid is vrijwel gelijk aan de aanhef van het bestaande 
artikel 54. De woorden „bij uitsluiting" zijn vervallen, aangezien zij 
minder juist weergaven hetgeen daarmede bedoeld werd. Ook krach-
tens de bestaande wet kan immers een ander dan de grondgebruiker 
mede bevoegd zijn tot het bemachtigen van schadelijk gedierte, b.v. de 
eigenaar, die bij de verpachting van zijn grond een daartoe strekkend 
voorbehoud heeft gemaakt De woorden „bij uitsluiting" beoogden 
klaarblijkelijk tot uitdrukking te brengen, dat in gevallen als boven-
bedocld, de grondgebruiker ook zelf het hem in artikel 54 gegeven 
recht heeft. Aangezien dit echter reeds volgt uit het vierde lid, behoeft 
het in het eerste lid niet n:uier ie worden vermeld. 

Gelijk reeds is opgemerkt, valt het opsporen, bemachtigen of doden 
van schadelijk wild thans onder het begrip „jagen". Het is uiteraard 
niet de bedoeling de regel, dat voor het jagen het bezi! ener jachtacte 
vereist is, ook steeds te doen gelden voor de jacht op schadelijk wild. 
In artikel 12. tweede lid onder a, is dan ook een uitzondering op-
genomen 

Met betrekking tot de middelen, welke de grondgebruiker bij de 
opruiming van schadelijk wild mag bezigen, zij verwezen naar 
artikel 22. 

Krachtens het tweede lid van de onderhavige bepaling kan de 
grondgebruiker bij de opruiming van schadelijk wild op zijn grond, 
afgezien van de bij artikel 53 gegeven mogelijkheid, ook anderen 
betrekken. Het afgeven van de vergunningen kan. als daarbij het ge-
bruik van een geweer niet is uitgesloten, de belangen van de jacht 
ook in aangrenzende jachtvelden benadelen. Aan de individuele grond-

gebruiker, die ongemotiveerd zodanige vergunningen verstrekt, zodat 
van misbruik kan worden gesproken, moet dan ook de vrijheid om 
bij het geven van vergunning het gebruik van een geweer toe te staan, 
kunnen worden ontnomen. Het derde lid opent hiertoe de mogelijk-
hcid. Degene, die op grond van een vergunning, hem door een grond-
gebruiker verleend zonder inachtneming van de aan deze opgelegde 
beperking, zijn geweer gebruikt, kan deswege niet strafbaar worden 
gesteld, aangezien hij met de beperking niet bekend behoeft te zijn. 
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 een geweer uit te 
zonderen, indien zijn bevoegdheid in zoverre is beperkt, en is niet-
nakoming van deze verplichting bij artikel 70 strafbaar gesteld. 

Het vierde lid is overgenomen uit het bestaande artikel 64. De 
nietigheid van bedingen, welke de grondgebruiker beperken in zijn 
bevoegdheid om een vergunning, als bedoeld in artikel 53, aan te 
vragen of te gebruiken, is geregeld in artikel 55. 

Artikel 9 
Uit het verband tussen dc.:e bepaling en de artikelen 6, 7, eerste lid, 

en 8, tweede lid, volgt, dat de civielrechtelijke bevoegdheid tot jagen 
van degene, die niet krachtens artikel 4 gerechtigd is tot het genot van 
de jacht er, evenmin als grondgebruiker het recht van artikel 8, eerste 
lid, bezit, moet zijn vastgelegd in e^n schriftelijke huurovereenkomst 
of in een schriftelijke vergunning, dan wel gelegen zijn in de omstan-~ 
dighcid, dat hij jaagt in gezelschap van de jachthouder of van de 
vergunninghouder. 

Komt het genot van de jacht aan de hier bedoelde jager niet toe uit 
hoofde van een schriftelijk huurcontract en is hem de uitoefening van 
het genot van de jacht niet toegestaan blijkens een schriftelijke ver-
gunning of omdat hij zich in gezelschap van de jachthouder of van 
de vergunninghouder bevindt, dan jaagt hij dus „anders dan ter uit-
oefening van het genot van de jacht, dat hem overeenkomstig het 
in artikel 6 bepaalde toekomt of waarvan hem de uitoefening over-
eenkomstig het in de artikelen 7 of 8, tweede lid, bepaalde is toege-
staan" en is deswege Strafbaar. 

Strafbaar is volgens deze bepaling ook degene, die in het jachtveld, 
waar hij krachtens een civielrechtelijke afspraak mag jagen, de hem 
verleende bevoegdheid overschrijdt. Zulk een overschrijding kan b.v. 
bestaan in het jagen op wildsoorten, waarop volgens een beding, bij de 
verlening der bevoegdheid gemaakt, niet gejaagd zou worden. De 
bestaande wet kent hiervoor geen strafsanctie en tegen een sche.iding 
van civielrechtelijke afspraken, als hier bedoeld, kan derhalve tot 
dusver slechts met de middelen van het civiele recht worden geageerd. 

Wel is volgens de Jacht wet 1923 strafbaar degene, die jaagt op 
grond, waarop hij in het geheel geen bevoegdheid tot jagen bezit 
(artikel 5 (oud)). Tussen dit geval en dat van hein. die in een bepaald 
jachtveld wel bevoegd is, doch aldaar zijn bevoegdheid overschrijdt, 
bestaat echter geen principieel, doch slechts een gradueel verschil. 
Ook in het laatste geval heeft men in wezen te doen met stroperij en 
zelfs niet altijd met een lichte vorm daarvan. De overschrijding van 
bevoegdheid kan in bepaalde gevallen een zeer ernstig karakter 
dragen, b.v. indien iemand bij het verhuren van de jacht de reeen uit-
zondert ter bescherming van de weinige exemplaren in zijn veld, en 
de huurder desondanks reeen schiet. 

De ondergetekenden menen dan ook, dat een strafsanctie tegen 
overschrijding van de civiele jachtbevoegdheden gerechtvaardigd is. 

Artikel 10 

Het eerste lid komt ongeveer overeen met het bestaande artikel 30, 
eerste lid, met dien verstande, dat het verbod is uitgebreid <ot het 
buiten noodzaak verstoren van de nesten van wild. 

Overigens wijkt de tekst van het eerste lid in zoverre af van die 
van de beslaande bepaling, dat in plaats van het ten verkoop voor-
handen hebben, te koop aanbieden, verkopen, afleveren en vervoeren 
thans het „onder zich hebben" van de eieren verboden wordt. 

Dit betekent onder meer, dat voor degene, bij wie eieren worden 
aangetroffen, het verweer, dat deze eieren niet voor verkoop be-
stemd waren, niet meer opgaat. Voorts is de uitdrukking „onder zich 
hebben" zo ruim, dat het onnodig is, daarnaast met zoveel woorden 
het te koop aanbieden, verkopen, afleveren of vervoeren te ver-
bieden. Immers degene, die eieren te koop aanbiedt of verkoopt, zal 
op dat ogenblik, hoge uitzonderingen daargelaten, de eieren reeds 
onder zich hebben en uit dien hoofde strafbaar zijn. terwijl afleveren 
en vervoeren handelingen zijn, die rechtstreeks onder het verbod 
vallen, omdat zij onder zich hebben van de eieren insluiten. 

De in het tweede lid van artikel 30 (oud) gegeven mogelijkheid om 
het verbod jaarlijks gedurende een zekere tijd niet van toepassing te 
verklaren op eieren van waterwild is niet overgenomen. 
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Van deze mogelijkheid is regelmatig gebruik gemaakt ten aanzien 
van de eieren van de z.g. weidevogels, die bij Wet van 23 Maart 
1925, Slb. 82, in de Jachtwet onder het waterwild werden op-
genomen om het rapen van hun eieren mogelijk te maken zonder in 
conflict te komen met de Vogelbeschermingsconventie van Parijs van 
1902. Deze weidevogels worden echter volgens dit ontwerp niet meer 
tot het waterwild gerekend en keren terug onder de werkingssfeer van 
de Vogel wet 1936. Ook de zwanen worden thans naar die wet o ver-
gebracht. 

Voor wat betreft de vogels, die tot het waterwild blijven behoren, 
zij opgemerkt, dat het tweede lid van artikel 30 (oud) met betrekking 
tot de eieren van ganzen, eenden, goudplevieren, watersnippen, poel-
snippen en bokjes onder de werking van de geldende wet nimmer 
werd toegepast en dat sedert 1948 voor de eieren van meerkoeten geen 
raaptijd meer werd geopend. 

Onder deze omstandigheden zien de ondergetekenden geen aanlei-
ding de mogelijkheid van een raaptijd voor eieren van waterwild te 
handhaven. In dit verband zij er nog op gewezen, dat krachtens arti-
kel 27 zo nodig vergunning tot het rapen van eieren kan worden ver-
leend, o.m. indien dit rapen bijdraagt tot behoud van de betreffende 
vogelsoort. 

De in het tweede lid onder b gestelde uitzondering voor de eieren 
van schadelijk wild houdt verband met de omstandigheid, dat onder 
deze rubriek thans een aantal vogelsoorten zijn opgenomen, t.w. de 
houtduif, de zwarte en de bonte kraai, de roek, de kauw, de vlaamse 
gaai en de ekster. De ondergetekenden achten het niet wenselijk een 
ieder toe te staan de eieren van deze vogels te rapen met het oog op 
het daaraan verbonden gevaar voor rustverstoring in het veld. Van 
de uitzondering mag daarom slechts gebruik worden gemaakt door 
de jachthouder (die bij het rapen van eieren van sommige der ge-
noemde soorten ook belang heeft, omdat zij eieren van niet-schade-
lijke vogels eten), zijn jachtopzichters, de grondgebruiker en diens 
meerderjarige huisgenoten en personeelsleden. 

Artikel 11 
Het is bezwaarlijk de bepalingen betreffende het genot van de jacht 

ook voor de eendenkooien te doen gelden. De eendenkooien hebben 
immers een bijzonder karakter, omdat enerzijds hun territoir van zeer 
geringe omvang is, anderzijds dit territoir met de eigenlijke vanginrich-
ting zo zeer als een geheel moet worden beschouwd, dat de eenden-
kooien van oudsher onder de middelen tot jagen zijn gerangschikt. 

TITEL III 
De jachtacten 

Artikel 12 
Het eerste lid treedt in de plaats van het bestaande artikel 5. 
Onder het begrip „jagen", in het eerste lid gebruikt, valt thans 

ook het opsporen, bemachtigen of doden van schadelijk wild en het 
doen van pogingen daartoe. Waar het echter niet in de bedoeling ligt 
af te wijken van het beginsel der bestaande wet, volgens hetwelk de 
bestrijding van schadelijk wild met andere middelen dan een geweer 
zonder jachtacte mag geschieden, is in het tweede lid onder a een 
uitzondering op het verbod opgenomen. 

Aan personen, die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, 
wordt krachtens artikel 13, eerste lid, evenals krachtens artikel 7 
(oud) onder e een jachtacte onthouden. De bestaande wet biedt in 
artikel 12, tweede lid, aan deze minderjarigen de mogelijkheid om zich 
onder toezicht van hun ouder of voogd of diens jachtopzichter 
in de practijk van de jacht en met name in het omgaan met een 
jachtgeweer te bekwamen. De ondergetekenden hebben er geen be-
zwaar tegen deze mogelijkheid te handhaven, doch menen, dat het 
onnodig en ongewenst is, haar voor minderjarigen beneden de leeftijd 
van 16 jaren open te stellen. 

In de uitzondering, daartoe in het tweede lid onder b opgenomen, 
is de kring van personen, wier toezicht vereist is, niet meer beperkt 
tot de ouder, voogd of diens jachtopzichter. Voor het jagen door een 
minderjarige onder toezicht van een ander dan zijn ouder of voogd 
(degene onder wiens gezag hij staat) dient echter de schriftelijke in-
stemming van laatstgenoemde te zijn verkregen. Het scheen voorts 
niet overbodig de eis, dat de toezichthouder zelf moet zijn voorzien 
van een jachtacte, uitdrukkelijk te stellen. 

Artikel 13 
Deze bepaling vervangt de bestaande artikelen 7 en 8. Het eerste 

lid komt overeen met artikel 7 (oud) onder e. De weigeringsgrond 
van het tweede lid onder a is, behoudens een wijziging in de formu-
lering, gelijk aan die van artikel 8 (oud). De bestaande wet noemt 
naast het criterium van artikel 8 in artikel 7 nog uitdrukkelijk enige 
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categorieën van personen, aan wie een jachtacte moet worden ont-
zegd. In de onderhavige bepaling is daarvan afgezien. 

Het motief voor de opneming van artikel 7 (oud) onder a was de 
vrees, dat de daar genoemde ambtenaren ten opzichte van degene, die 
hen het genot van de jacht zou afstaan, in een positie zouden gera-
ken, welke de objectieve uitoefening van hun functie zou kunnen be-
lemmeren. Of en in hoeverre het dienstbelang inderdaad niet toelaat, 
dat zekere groepen van ambtenaren aan de jacht deelnemen, is echter 
een vraag voor welker beantwoording de Jachtwet niet de meest ge-
schikte plaats is; het ligt meer voor de hand dit voorzover nodig te 
regelen in de dienstvoorschriften voor de betrokkenen. 

De weigeringsgrond van artikel 7 (oud) onder b verplaatst in feite 
de beoordeling naar de curator en kan dus beter worden vervangen 
door een bepaling in de bij artikel 15 bedoelde algemene maatregel 
van bestuur, dat voor een onder curatele gestelde de acte door zijn 
curator moet worden aangevraagd. 

Van de bepaling van artikel 7 (oud) onder c moet het uitgangspunt 
onjuist worden geacht. Beslissend moet zijn niet het feit, dat de aan-
vrager een veroordeling achter de rug heeft, doch de vraag of de ver-
oordeling moet doen vrezen, dat de aanvrager zich niet zal gedragen 
zoals van een jachtbeoefenaar en drager van een geweer mag worden 
verwacht. Enerzijds kan deze vrees ook bij een veroordeling tot 
minder dan 3 jaren gevangenisstraf reeds aanwezig zijn, anderzijds 
behoeft zij niet ten aanzien van elke aanvrager, die veroordeeld is tot 
een gevangenisstraf van 3 jaren of meer, te bestaan. 

De bepaling van artikel 7 (oud) onder d is als afzonderlijke weige-
ringsgrond niet gehandhaafd, in verband met het feit, dat bij veroor-
deling wegens overtreding van deze wet of de Vogelwet 1936, behalve 
in lichte gevallen, toepassing van het tweede lid onder a van de onder-
havige bepaling voor de hand ligt. 

De vrees voor misbruik van de bevoegdheid om te jagen of om 
een geweer voorhanden te hebben moet gegrond zijn op bepaalde 
omstandigheden. Deze formulering is gekozen om de althans theore-
tisch bestaande mogelijkheid af te snijden, dat een vage, niet op 
steekhoudende gronden berustende vrees voor misbruik tot weigering 
zou voeren. 

Het begrip „misbruik" heeft onder de toepassing van de bestaande 
wet een ruime inhoud gekregen. Daaronder valt niet slechts een op-
zettelijk verkeerd gebruik, doch ieder gebruik, dat strijdig is met het-
geen een goed jager betaamt. Dit sluit b.v. in, dat het niet betrachten 
van de uiterste voorzichtigheid en zorg bij het omgaan met het jacht-
geweer en het niet nakomen van het voorschrift van artikel 19 als 
misbruik van de bevoegdheid om een geweer voorhanden te hebben 
moeten worden aangemerkt. 

Nieuw is de in het tweede lid onder b opgenomen weigeringsgrond. 
Deze is een logisch gevolg van de bij artikel 71, eerste lid, gegeven 
mogelijkheid om als bijkomende straf de bevoegdheid om te jagen 
voor een bepaalde tijd te ontzeggen. 

Artikel 14 

In tegenstelling tot artikel II (oud) zijn in dit artikel de gevallen, 
waarin de intrekking moet plaats vinden, omschreven. 

Het bepaalde onder a is onder meer van toepassing, indien omstan-
digheden, als in artikel 13 onder a bedoeld, aan het licht treden, die 
bij de verlening van de acte nog niet bekend waren. 

Voor de toepassing van het onder b bepaalde is niet de eis gesteld, 
dat het misbruik van de houder der jachtacte kan worden bewezen. 
Deze eis zou te streng zijn, aangezien het misbruik in sommige geval-
len zeer moeilijk is aan te tonen, terwijl de tot intrekking bevoegde 
autoriteit niettemin voor zichzelf overtuigd is, dat het wordt gepleegd. 
Kan hij voor deze overtuiging gronden aanvoeren, dan moet hij tot 
intrekking van de acte kunnen overgaan. 

Artikel 15 

Het stelsel der bestaande wet. volgens hetwelk de uitreiking en de 
intrekking van jachtacten geschieden door de hoofden van plaatse-
lijke politie met de mogelijkheid van beroep op de Minister van 
Justitie tegen weigering en intrekking, is gehandhaafd. 

De artikelen 6, 9 en 11 (oud) bevatten een vrij minutieuze regeling 
van de wijze van aanvragen van de acte, de afdoening der aanvragen 
en het intrekken van jachtacten, de motivering en verzending van 
beslissingen en de termijn van beroep tegen weigeringen en in-
trekkingen. De genoemde onderwerpen, welke evenzovele details 
vormen van een algemene opzet, kunnen gevoegelijk bij algemene 
maatregel van bestuur worden geregeld. Dit heeft het voordeel, dat 
sommige details, zo dit nodig mocht blijken, gemakkelijker aan de 
eisen van de praktijk kunnen worden aangepast. 
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Artikel 16 
Het eerste lid bevat hetgeen in het bestaande artikel 13, eerste lid, 

is geregeld. 
De aanvang van de geldigheidsduur der jachtacte is van 1 Juli naar 

l April verschoven in de verwachting, dat de meeste gegadigden hier-
door zullen worden gebracht tot het aanvragen van de acte reeds 
vroeg in het voorjaar. De aldus te bereiken verlenging van het tijdvak 
tussen het aanvragen van de acten en de opening der jacht kan aan 
een rustige en nauwgezette beoordeling der aanvragen ten goede 
komen. 

Het tweede lid houdt verband met de in artikel 71, eerste lid, be-
doelde bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid om te 
jagen. 

Artikel 17 
Het eerste lid komt overeen met artikel 13 (oud), tweede lid. De 

ondergetekenden hebben er geen bezwaar tegen tegemoet te komen 
aan de in de practijk gevoelde behoefte om de jachtacte te kunnen 
gebruiken als dekkingspapicr voor het voorhanden hebben van meer 
dan één voor de jacht bestemd geweer. Met het oog op de controle 
is de eis gesteld, dat de geweren in de acte moeten zijn omschreven. 

Volgens artikel 16, eerste lid, eindigt de geldigheidsduur van de 
jachtacte op 31 Maart. Na dat tijdstip kan de oude acte derhalve de 
daarin omschreven geweren niet meer dekken, zodat de bezitter dier 
geweren, indien hem niet tijdig een nieuwe kan worden uitgereikt, 
genoodzaakt zou zijn voor het voorhanden hebben daarvan tot het 
tijdstip, waarop hem een nieuwe acte wordt verleend, een machtiging, 
als bedoeld in artikel 3 onder 4°, van de Vuurwapenwet 1919 aan te 
vragen. In het tweede lid is daarom een voorziening getroffen, die de 
betrokkenen, mits zij vóór 1 Maart een nieuwe acte hebben aange-
vraagd, het aanvragen van bedoelde machtigingen en de hoofden van 
plaatselijke politie het aan de afgifte daarvan verbonden werk be-
spaart. De oude jachtacte zal, indien tijdig een nieuwe is aangevraagd, 
de geweren dekken totdat op de aanvrage voor de nieuwe acte on-
herroepelijk is beslist. Een uitzondering op deze regel dient uiteraard 
te worden gemaakt voor het geval, dat de acte reeds vóór 31 Maart is 
ingetrokken of vóór die datum krachtens artikel 16, tweede lid, haar 
geldigheid heeft verloren. Na deze datum kan artikel 16, tweede lid, 
ten aanzien van de oude acte geen toepassing meer vinden, aangezien 
deze dan reeds ongeldig is. Om deze reden is uitdrukkelijk vermeld, 
dat de bevoegdheid in elk geval eindigt op het tijdstip, waarop een 
rechterlijke uitspraak, waarbij de bevoegdheid om te jagen is ontzegd, 
in zoverre voor tenuitvoerlegging vatbaar wordt. 

' Artikel 18 
Voor een jachtacte tot elk geoorloofd jachtbedrijf, met uitzondering 

van de valkenjacht, (de normale acte) werd tot dusver betaald aan 
recognitie f 15,— (artikel \5b oud), aan zegelrecht laatstelijk f 15,— 
en aan plaatselijke belasting (leges) maximaal f7,50, in totaal dus 
maximaal f 37.50. 

In verband met de gewijzigde financiële omstandigheden moet een 
verhoging van de recognitie tot f25,— niet onredelijk worden geacht. 

De in deze titel bedoelde jachtacte zal, gelijk reeds vermeld, het 
recht tot uitoefening van de valkenjacht insluiten. 

Uemeend is; dat aan de heffing van leges met betrekking tot de uit-
reiking van jachtacten bij de wet een limiet behoorde te worden ge-
steld. Deze is in het tweede lid bepaald op f 10,—. Het verschuldigde 
zegelrecht zal bij een recognitie van f25,— volgens artikel 41, eerste 
lid, van de Zegelwet 1917, zoals dit zal luiden na de bij artikel 87 
voorgestelde wijziging, f 15,— bedragen. 

De aan het verkrijgen van de acte verbonden kosten zullen dus, 
afgezien van de bijdrage aan het Jachtfonds, ten hoogste f 50,— be-
d ragen. 

TITEL IV 
De uitoefening van de jacht 

Artikel 19 
De jachthouder is, als beheerder van het jachtveld, tegenover de 

gemeenschap gehouden zijn beheer te voeren volgens normen van 
tweeërlei strekking. 

Enerzijds rust op hem de in artikel 45 gestelde plicht ten aanzien 
van de voorkoming van schade door wild. Anderzijds behoort hij, 
tenzij de belangen van de landbouw zich daartegen verzetten, zich 
bij het jagen op ander dan schadelijk wild een zekere beperking op 
te leggen en zich met name te onthouden van een wijze van bejaging, 
die de stand van dat wild aanzienlijk zou doen verminderen. Hij be-
hoort bovendien zorg te dragen, dat anderen, die hij in zijn jachtveld 
laat jagen, bv. zijn gasten of jachtopzichters, dezelfde beperking in-
achtnemen. Laatstbedoelde norm is in de onderhavige bepaling neer-
gelegd. 

Deze regel wordt door de goede jagers in practijk gebracht. Ter 
opvoeding van hen, die het daarmede niet zo nauw plegen te nemen, 
is echter een bepaling daaromtrent in de wet gewenst. Deze be-
paling leent zich wegens haar aard niet voor dwang tot nakoming 
door middel van een strafsanctie. Niettemin zal het mogelijk zijn om 
in sprekende gevallen aan de opvoedende strekking kracht bij te 
zetten. Een handelen of nalaten, dat een ernstige miskenning van de 
in dit artikel gestelde norm inhoudt, zal immers als misbruik van 
de bevoegdheid om te jagen moeten worden beschouwd en als zo-
danig grond opleveren voor intrekking krachtens artikel 14 onder b 
van de jachtacte van de betrokkene. 

De hierbovenbedoelde normen gelden voor iedere jachthouder, der-
halve ook voor hem, die jachthouder is op de terreinen, waarop 
artikel 27 (oud) betrekking heeft. Dat artikel is niet overgenomen, 
omdat het de mogelijkheid schept in een bepaalde streek de maat-
regelen ter bescherming van het wild tegen te werken. Men kon 
immers de jachthouders op die terreinen niet beletten, dat zij, ook 
in gesloten jachttijd, zoveel mogelijk wild uit de omgeving binnen 
de afrastering lokten om na sluiting van de omheining gebruik te 
maken van het recht, dat wild op die terreinen te bemachtigen. 

Artikel 20 
Het eerste lid geeft de mogelijkheid om op de regel, dat op schade-

lijk wild gedurende het gehele jaar mag worden gejaagd, voor een of 
meer soorten daarvan een uitzondering te maken. Indien nodig kan 
hiervan gebruik worden gemaakt ten aanzien van die soorten, waarvan 
niet het gehele jaar of niet in het gehele land schade wordt onder-
vonden. 

De eerste zin van het tweede lid komt overeen met artikel 18 (oud), 
eerste lid. 
De gekozen formulering geeft de mogelijkheid tot differentiatie, bv. 
naar gelang van plaats en tijd en van soort, geslacht en leeftijd der 
dieren. In verband hiermede bestaat aan een bepaling als artikel 19 
(oud) geen behoefte meer. 

De eis, dat de regeling 'jaarlijks moet plaatsvinden, is niet gesteld; 
het is namelijk denkbaar, dat een bepaalde regeling voor langere tijd 
ongewijzigd kan gelden, in welk geval een nieuwe vaststelling nodeloos 
werk zou zijn. 

Het tweede lid van artikel 18 (oud) is niet overgenomen. De daar 
gestelde termijn van 14 dagen gaf namelijk moeilijkheden in het geval, 
dat de jacht op een bepaalde wildsoort, b.v. in verband met vorst, ver-
vroegd gesloten moet worden. Zulk een sluiting moet zeer snel kunnen 
ingaan. 

Als wettelijke neerslag van de ook internationaal gepropageerde 
gedachte, dat in het broed- en werpseizoen rust moet heersen, in het 
bijzonder ter bescherming van het trekwild, is de bepaling opgenomen, 
dat in beginsel de jacht tussen 16 Februari en 15 Juli niet wordt 
geopend. 

Artikel 21 
De in het eerste lid bedoelde regelen met betrekking tot de afmetin-

gen van jachtvelden dienen om te voorkomen, dat op terreinen wordt 
gejaagd, die door hun te geringe oppervlakte geen aanvaardbare grond-
slag kunnen bieden voor de vergoeding van eventuele wildschade en 
anderzijds een te intensieve vervolging van het wild in de hand wer-
ken. Een overeenkomstige regeling, gedurende de laatste jaren ge-
baseerd op artikel 8 (oud), heeft, naar in de practijk is gebleken, gun-
stig gewerkt en met name aan de z.g. kantjesjagerij goeddeels een 
eind gemaakt. 

Het tweede lid opent onder meer de mogelijkheid tot het vast-
stellen van een afschotregeling voor bepaalde wildsoorten, b.v. herten. 

Artikel 22 
In plaats van het in artikel 16 (oud) gevolgde, z.g. negatieve stelsel, 

waarbij de verboden jachtmiddelen worden opgesomd, is thans het 
positieve stelsel gevolgd, d.w.z. dat een limitatieve opsomming wordt 
gegeven van die middelen, welke geoorloofd zijn. De ondergetekenden 
menen, dat aan het positieve stelsel de voorkeur moet worden ge-
geven, omdat hieraan niet kleeft het aan het negatieve stelsel verbon-
den nadeel, dat het geen gelijke tred kan houden met de vindingrijk-
heid van de mens in de toepassing van nieuwe intolerabele, doch bij 
de wet nog niet verboden middelen. 

Het eerste lid onder b opent de mogelijkheid, door beperkende voor-
schriften het gebruik van bepaalde wapens, indien dit jachtkundig 
ontoelaatbaar wordt geacht, uit te sluiten. 

Voor het jagen op schadelijk wild zijn behalve de in het eerste lid 
genoemde middelen, krachtens het tweede lid nog enige middelen 
toegestaan, welke bij de schadebestrijding veelvuldig plegen te worden 
aangewend. Het derde lid geeft daarenboven aan de grondgebruiker 
de gelegenheid bij de opruiming van schadelijk wild op zijn erf nog 
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< wild toepasselijk is. In verband hiermede is in enkele onderdelen van 
het verbod het schadelijk wild (zie het onder / en ƒ bepaalde) of 
een bepaalde soort daarvan (de wilde zwijnen onder e) uitdrukkelijk 
uitgezonderd. 

Onder e is de tijd, gedurende welke vóór zonsopgang en na zons-
ondergang op waterwild mag worden gejaagd, voor een deel van het 
jachtseizoen met een half uur verlengd, hetgeen vooral met het oog 

: op de bestrijding van schade, die eenden aan de gewassen kunnen 
aanrichten, voor de landbouw een belangrijke verbetering inhoudt. 

Aan de opsomming van jachtbedrijven, waarvoor het verbod tot 
, jagen vóór zonsopgang en na zonsondergang niet geldt, is ter tege-
i moetkoming aan een gerecht vaardigde wens van jagerszijde het 
! schieten van grof wild, anders dan op drijTjachten, toegevoegd. 

Onder e en k is een uitzondering gemaakt voor het gebruik van 
, vallen en klemmen, omdat deze anders strikt genomen iedere avond 

moesten worden weggehaald. 
Onder f is het nimmer geheel duidelijk geworden onderscheid tus-

sen drijf- en klopjachten, in de oude bepaling gemaakt, opgeheven. 
j Het schieten van waterwild bij spoorsneeuw is zonder de in 
; artikel 20 (oud) onder d gestelde beperking toegestaan, aangezien dat 
: wild zich niet leent voor de tactiek van bemachtiging na het volgen 
j van sporen in de sneeuw. Ter bescherming van de fruitteelt is thans 

ook voor het jagen op hazen in fruitaanplantingen een uitzonde-
\ ring op de regel gemaakt. 

enige middelen te gebruiken, die aan anderen niet zijn toegestaan. 
Het gebruik van paalklemmen is ook hem niet toegestaan wegens de 
bijzondere wreedheid van dit middel. 

Het in het vierde lid gestelde verbod omvat mede het zich ter uit-
oefening van de jacht in het veld bevinden met andere dan geoor-
loofde middelen en is in zoverre te vergelijken met het tweede lid van 
artikel 16 (oud). De uitzondering voor het zich bevinden op openbare 
wegen en voetpaden is vervallen in verband met de onbevredigende 
consequentie, dat zij voor de stroper een veiligheidszone schiep, waar-
bij bedacht moet worden, dat voetpaden en wegen — ook water-
wegen — al dan niet openbaar, gerekend moeten worden tot het veld 
te behoren in de gevallen, waarin zij deel uitmaken van een tot het 
jachtbedrijf bestemd en geschikt terrein. Er zijn bepaalde gebruiks-
voorwerpen, die tevens als jachtmiddel kunnen dienen (b.v. een zak-
lantaarn, die als „lichtbak" kan worden gebruikt). In verband hier-
mede is in de omschrijving van het verbod het element „ter uitoefening 
van de jacht" opgenomen, omdat anders ieder, die zich met de be-
doelde voorwerpen in het veld zou bevinden, zich aan het risico van 
een strafvervolging zou blootstellen. 

Blijkens het vijfde lid behoeft echter, wanneer iemand zich met de 
daargenoemde voorwerpen of met een lange hond in het veld bevindt, 
niet te worden bewezen, dat hij daar ter uitoefening van de jacht was. 
Wie in het veld een strik of een staltnet bij zich heeft, kan nauwe-
lijks een andere bedoeling hebben dan daarmede te jagen, terwijl 
iemand, die zich in het veld bevindt met een geweer, dat niet voldoet 
aan de krachtens het eerste lid onder b gegeven voorschriften, in 
het algemeen hetzelfde oogmerk heeft. Voorts is de lange hond in 
handen van de stroper een zo gevaarlijk middel, dat de zware 
bewijslast, welke het vierde lid op het Openbaar Ministerie legt, 
daarbij niet kan worden aanvaard. 

Het verbod van het zesde lid beoogt een einde te maken aan be-
paalde onduldbare practijken bij het gebruik van geweren, welke in 
enkele gevallen aan het licht zijn getreden. Als voorbeeld daarvan 
moge worden genoemd het zodanig opstellen van een geweer, dat 
aanraking door een dier van een met de trekker verbonden lokaas 
het schot doet afgaan. 

Artikel 23 
Het eerste lid is grotendeels gelijk aan artikel 23 (oud). De uitzon-

dering voor het zich bevinden op openbare wegen en voetpaden is 
om de bij het vorig artikel vermelde reden ook hier vervallen. Van de 
slotzinsnede kan in de eerste plaats gebruik worden gemaakt door de 
houder van een vergunning, als bedoeld in artikel 27 of 53, of van een 
beschikking, als bedoeld in artikel 54, indien daarbij hec gebruik van 
een geweer zonder voorzien te zijn van een jachtacte is toegestaan, en 
voorts onder meer door hen, die krachtens een vergunning ingevolge 
de Vogel wet 1936 met een geweer vogels mogen doden en door hen, 
die het geweer voorhanden mogen hebben krachtens een machtiging, 
als bedoeld in artikel 3 van de Vuurwapenwet 1919. 

Het tweede lid vervangt artikel 22 (oud). 
Nieuw is het derde lid, hetwelk voor enige bij het jagen op schade-

lijk wild toegestane middelen een met het tweede lid vergelijkbaar 
verbod inhoudt. 

Artikel 24 

Dit artikel bevat onder a het beginsel, neergelegd in artikel 24 (oud). 
Het onder b gestelde vormt hierop een aanvulling, welke, naar het 
oordeel van de ondergetekenden, in de rede ligt. De formulering is 
daarbij zodanig gekozen, dat deze verplichting voor de jager, die 
redelijke voorzorgen betracht, geen moeilijkheden zal opleveren. 

Artikel 25 

In de practijk is gebleken, dat de in artikel 25 (oud) neergelegde 
plicht tot het terugroepen of ophalen van honden moeilijkheden geeft, 
indien de hond op roepen niet terugkomt of verboden terrein moet 
worden betreden om hem te halen. Het is dan ook juister, de verplich-
ting aldus te omschrijven, dat voorkomen moet worden, dat de hond 
wild zoekt of vervolgt, bemachtigt of doodt op gronden, waarop zijn 
meester niet bevoegd is te jagen. 

Blijkens het woord „overigens", waarin het verband met het vorig 
artikel tot uiting komt, geldt deze verplichting voor een ieder, met I 
uitzondering van degene, die zich met de hond in het veld bevindt , 
ter uitoefening van zijn bevoegdheid tot jagen. Onder de bepaling valt 
dus ook de jager, indien hij althans niet ter uitoefening van de jacht 
in het veld is, doch aldaar met zijn ho.sd wandelt of indien zijn hond 
zonder zijn geleide in het veld vertoeft. 

Artikel 26 
Het onder a. e, f, g, k en m bepaalde is, behoudens enkele afwijkin-

gen, ontleend aan artikel 20 (oud). 
De wijziging in het begrip „jagen" maakt, dat het verbod, in tegen-

stelling tot dat van de oude bepaling, in beginsel ook op schadelijk 

Artikel 27 
Een algemene bepaling als deze komt in de geldende wet niet voor. 

Wel wordt daar in de artikelen 21, 28 en 29 een enkele aangelegen-
heid incidenteel geregeld. Het thans ontworpen voorschrift schept in 
de eerste plaats de mogelijkheid om voor wetenschappelijke of onder-
wijsdoeleinden bepaalde tot het wild behorende dieren te verzamelen 
of te merken, ook in de tijd, dat de jacht daarop gesloten is. De Vogel-
wet 1936 kent in artikel 21 een soortgelijke mogelijkheid met betrek-
king tot beschermde vogels. 

De bepaling houdt voorts rekening met de behoefte om in gesloten 
jachttijd voor wedstrijden met of dressuur van jachthonden deze voor 
wild te brengen en eventueel een enkel stuk wild te schieten. 

Tenslotte leek het wenselijk in gesloten jachttijd afschot mogelijk 
te maken, wanneer dit voor de instandhouding van een niet-schadelijke 
wildsoort of ter verwijdering van daartoe behorende zieke of gcbrek-
kige exemplaren nodig is. 

TITEL V 

Het jachtfonds 

Artikelen 28—37 
Na hetgeen omtrent het jachtfonds in het algemene deel dezer 

toelichting is gezegd, behoeven deze artikelen geen nadere toelichting. 

TITEL VI 

De eendenkooien 

Artikelen 38 en 39 
De in deze artikelen neergelegde erkenningsregeling treedt in de 

plaats van de registratieplicht van artikel 31 (oud). Blijkens artikel 22 
is een niet erkende eendenkooi een ongeoorloofd middel; een verbod, 
als in artikel 31 (oud), tweede lid, gesteld, is dus ten aanzien van de 
erkenning overbodig. Iedere eigenaar van een eendenkooi, welke in 
het tijdvak van 1 Juli 1946 tot 1 Juli 1951 door een registratie-
aangifte blijk heeft gegeven op instandhouding van zijn kooi prijs te 
stellen, zal volgens het tweede lid van artikel 38 een erkenning deel-
achtig worden, mits hij deze vóór een bepaalde datum verzoekt. 

De voor een nieuwe erkenning in het vierde lid imperatief gestelde 
weigeringsgrond beoogt de uitoefening van het èendenkooibedrijf zon-
el :r schending van bestaande aanspraken zo mogelijk nog te beper-
ken. Deze regeling spruit voort uit dezelfde overwegingen, welke er 
toe hebben geleid de oprichting van nieuwe eendenkooien niet langer 
mogelijk te maken, t.w. de bescherming van de belangen van de land-
bouw. 

Bij de vraag of een kooi, als in het vijfde lid bedoeld, na afloop 
van het daarbedoelde tijdvak zal worden erkend, zal in de eerste 
plaats rekening worden gehouden met de landbouwbelangen, die aan-
leiding waren tot de beperkte tijdsduur bij het verlenen van de 
Koninklijke vergunning. 

De in artikel 39. tweede lid, genoemde geldigheidsduur is wat aan-
vang en einde betreft dezelfde als die van de jachtacte. 

De erkenning zal, evenals met de registratie het geval was, kosteloos 
geschieden. 
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Artikel 40 
Het eerste lid beoogt het vangen met de kooi in gesloten jachttijd 

onmogelijk te maken. 
Hierbij is onder meer gedacht aan verzegeling van overheidswege 

van bepaalde essentiële onderdelen van de kooi. Met een dergelijke 
verzegeling zal wellicht bij een tussentijdse sluiting van de jacht ge-
durende een vorstperiode kunnen worden volstaan, terwijl bij de 
normale sluiting meer om minder ingrijpende veranderingen in het 
vangtoestel nodig kunnen zijn. 

De kooiker zal volgens het tweede lid de maatregelen tot het 
ongeschikt maken van de kooi voor de vangst eveneens moeten 
nemen, indien de bevoegdheid om te jagen hem bij rechterlijke uit-
spraak is ontzegd. Deze bepaling beoogt te voorkomen, dat e^n 
kooiker aan wie de bevoegdheid om te jagen is ontnomen, deson-
danks het bedrijf door middel van een stroman (bv. zijn knecht) zou 
voortzetten. 

Artikel 41 
Door de omschrijving in het eerste lid van het begrip „afpalings-

kring" wordt een bepaling als artikel 32 (oud) overbodig. 
De „bescherming dezer wet", waarvan dat artikel spreekt, is gelegen 

in het verbod van artikel 35 (oud), hetwelk dient ter verzekering van 
de rust in de afpalingskring van de kooi. Een verbod van dezelfde 
strekking is in het tweede lid gesteld. Het recht tot afpaling is reeds 
zeer oud. Het bleek onmogelijk de grondslag van dit recht met zeker-
heid vast te stellen. Daarom spreekt de wet zich omtrent de recht-
matigheid van de afpaling niet uit, doch is het verbod van het tweede 
lid, op het voetspoor van de artikelen 32 en 35 (oud), verbonden aan 
het feitelijk bestaan van de afpaling bij de inwerkingtreding der wet. 

Het tweede lid onder a is te vergelijken met artikel 20 (oud) onder ƒ. 
Laatstgenoemde bepaling bleek in de practijk te stringent te zijn. Er 
kan een zekere behoefte bestaan aan de mogelijkheid om althans 
enkele dagen per jaar in de kring te jagen. Met deze behoefte houdt 
de nieuwe bepaling rekening. In de eerste plaats richt zij zich niet tot 
de kooiker zelf. Voorts laat zij ook voor anderen de mogelijkheid 
om in de kring te jagen open. Door deze mogelijkheid afhankelijk te 
stellen van een vergunning van de kooiker is een regeling geschapen, 
waarin ook het belang van de kooiker bij handhaving van de rust 
erkenning vindt. Deze vergunning dient wel te worden onderscheiden 
van de vergunning, beJoeld in artikel 7. Zij houdt wel in de verlening 
van een burgerrechtelijke bevoegdheid om te jagen, doch stelt een eis 
naast die, welke Titel II bevat. Hij, die van de kooiker vergunning 
heeft of in zijn gezelschap verkeert, zal dus om de jacht in de kring 
te kunnen uitoefenen daartoe uit anderen hoofde bevoegd moeten 
zijn. Het spreekt vanzelf, dat ook de kooiker, die zelf op gronden 
in de kring wenst te jagen, de burgerrechtelijke bevoegdheid daartoe 
moet bezitten. 

Het tweede lid onder b is grotendeels gelijk aan artikel 35 (oud). 
Omtrent het rapen van eieren van eenden binnen de kring zij verwezen 
naar artikel 10, tweede lid onder a. 

In het derde lid is in plaats van de in artikel 36 (oud), eerste lid, 
gebruikte uitdrukking „werken, waarvan het algemeen nut of het 
openbaar belang van overheidswege is erkend" het begrip „openbare 
werken" ingevoerd. Onder dit begrip vallen in de eerste plaats de wer-
ken door Kijk, provincie, gemeente of waterschap in de vervulling 
van hun publiekrechtelijke functie ondernomen (aanleg van wegen, 
bouw van een telefooncentrale of een gemeentehuis, enz.) en voorts 
onder meer aanleg van een spoorbaan door de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen, het maken, verbreden of uitdiepen van waterlopen door 
de ingelanden van de kring der kooi. 

Onder de bestaande wet rees de vraag of de in artikel 36 opge-
nomen uitzondering slechts de handelingen, nodig ter uitvoering van 
de daarbedoelde werken, betreft dan wel ook het na voltooide aanleg 
aanwezig hebben van het werk omvat. 

De Hoge Raad besliste bij arrest van 22 Maart 1946 (N.J. 1946, 
No. 196) dat het laatste moet worden aangenomen; (de lagere rechter 
had enkele malen in andere zin beslist). In verband hiermede zijn in 
de in het derde lid genoemde uitzondering thans uitdrukkelijk vermeld 
„handelingen, verricht bij het gebruik en tot onderhoud van hetgeen 
door die werken is tot stand gebracht". Onder de aangehaalde zin-
snede vallen bijvoorbeeld het gebruik en het onderhoud van een open-
bare weg. Aan het slot van dit lid is rekening gehouden met de 
omstandigheid, dat sommige handelingen met redelijk doel op een 
meer of minder geruchtmakende wijze kunnen worden verricht. 

Het vierde lid legt op degene, die opdracht tot uitvoering van 
het openbare werk heeft gegeven, een schadevergoedingsplicht. Ge-
meend is, dat een verplichting tot vergoeding ook van die schade, 
welke na de voltooiing van het werk uit de aanwezigheid, het gebruik 
en het onderhoud daarvan voortvloeit, te ver gaat. Daarom is de 

i verplichting, anders dan in artikel 36 (oud) tweede lid, beperkt tot 
i vergoeding van de schade, welke het gevolg is van de voor de uit-
; voering van het werk noodzakelijke handelingen. 

Artikel 42 
Het eerste lid geeft de grondgebruiker ten aanzien van de bestrij-

I ding van schadelijk wild in de kring dezelfde mogelijkheden als de 
I Jachtwet 1923 deed. 

Het zou onjuist zijn het verbod, gesteld in het tweede lid van 
artikel 41, ook te doen gelden voor die gronden, ten aanzien waarvan 
kan worden aangetoond, dat het recht tot afpaling, dat blijkens de 

I plaatsing der palen wordt gepretendeerd, niet (of niet meer) bestaat. 
Een desbetreffende uitzondering op het verbod is in het tweede lid 
van de onderhavige bepaling opgenomen. 

Ten aanzien van de afpalingsafstand zijn krachtens artikel 33 (oud) 
provinciale verordeningen vastgesteld. In het merendeel dezer ver-
ordeningen komt (terecht) de bepaling voor, dat de afpalingsafstand 
van bestaande eendenkooien blijft gehandhaafd op die, welke bij het 
inwerkingtreden der verordening voor die kooien van kracht was. De 
in de verordeningen vastgestelde maximum-afstand of gefixeerde af-
stand geldt dus slechts voor de weinige eendenkooien, die sedert 1923 
zijn opgericht. Aangezien de betekenis der verordeningen dus gering 
is, kan artikel 33 (oud) vervallen. 

TITEL VII 

Bepalingen inzake schade 

Artikel 43 
Dit artikel komt overeen met het bestaande artikel 59. 
Wat de vaststelling van het aantal wildschadecommissiën en de daar-

mede verband houdende afbakening van haar werkgebieden betreft, 
geeft het artikel meer vrijheid dan de oude bepaling, doordat geen 
verband meer wordt gelegd met de provinciale territoria. Uiteraard 
zal de afbakening van de werkgebieden zodanig moeten geschieden, 
dat ieder deel des lands onder het ressort van een der commissiën 
valt; dit is in de aanhef der bepaling uitgedrukt door de formulering, 
dat er wildschadecommissiën zijn „in het gehele Rijk". 

De regeling van de samenstelling sluit aan bij de bestaande practijk, 
volgens welke de schadecommissiën bestaan uit een voorzitter, een 
deskundige op het gebied van de landbouw en een deskundige op 
jachtgebied, met dien verstande, dat iedere deskundige ook met het 
terrein van zijn medelid-deskundige in zekere mate vertrouwd is. 
De regeling van de wijze, waarop de benoemingen plaats vinden, is 
hierbij aangepast. 

Artikel 44 
De taak der wildschadecommissiën, waarvan de bestaande wet 

slechts terlooDs bij de artikelen 60 en 61 (oud) gewag maakt, is zo 
breed mogelijk gezien. Ook de belanghebbenden worden thans in de 
gelegenheid gesteld zich de onpartijdige adviezen van deze commis-
siën ten nutte te maken. 

Aangezien de mogelijkheid om een onderzoek in het veld in te 
stellen voor de commissiën onontbeerlijk is, is aan de leden en piaats-
vervangende leden uitdrukkelijk de bevoegdheid gegeven om ter uit-
oefening van hun taak ieder terrein te betreden. 

Artikel 45 

De in dit artikel neergelegde verplichting tot voorkoming van wild-
schade houdt een grondslag in voor eventuele rechtsvorderingen tot 
vergoeding van zodanige schade. 

Immers niet-nakoming van de verplichting vormt een nalaten in 
strijd met een rechtsplicht en legt volgens de artikelen 1401 en 1402 
van het Burgerlijk Wetboek op hem, aan wiens schuld de daardoor 
opgetreden schade is te wijten, de plicht die schade te vergoeden. 

De bepaling geeft geen strenge omlijning van de verplichting. Dit 
is, gezien de gevarieerdheid van de gevallen, onmogelijk. Volstaan is 
dus met een algemene omschrijving, die in elk afzonderlijk geval aan 
de omstandigheden zal moeten worden getoetst. Daarbij zal moeten 
worden nagegaan, wat van een goed jager in de gegeven omstandig-
heden op het gebied van de voorkoming en bestrijding van wild-
schade kan worden verlangd, een vraag, die aansluit bij de inter-
pretatie van het begrip onrechtmatige daad door de jurisprudentie. 

Artikelen 46—49 

De rol, die in deze artikelen aan de wildschadecommissiën is 
toegedacht, is niet een uitsluitend passieve. Bij een juiste opvatting 
van haar taak zal de wildschadecommissie, die hetzij door een klacht 
van de betrokken grondgebruiker, hetzij uit eigen waarneming, kennis 



Bijlagen 2 6 0 7 3 Tweede Kamer I7 
Bepalingen betreffende de jacht 

krijgt van schade, het niet bij de in artikel 46, eerste lid, bedoelde 
kennisgeving aan de jachthouder mogen laten en dan afwachten of 
partijen haar daarna om een advies inzake de vergoeding zullen 
verzoeken. Zij zal vooreerst de jachthouder eigener beweging zo 
nodig moeten adviseren omtrent de te nemen maatregelen, een 
bevoegdheid haar bij artikel 44, eerste lid onder b, gegeven, terwijl 
zij daarna het verloop der schade nauwkeurig zal moeten volgen. 

Dit laatste is niet slechts van belang voor de vraag of een reeds 
eenmaal verrichte taxatie, als bedoeld in het tweede lid van artikel 46, 
moet worden herhaald, waarvoor aanleiding kan bestaan in geval van 
uitbreiding van de schade; het heeft ook betekenis voor de over-
weging of de bestrijding van de schade op een bepaald ogenblik nog 
aan de jachthouder kan worden overgelaten dan wel met krachtiger 
middelen — het uitreiken aan andere personen van een vergunning, 
als bedoeld in artikel 53, of een beschikking, als in artikel 54 be-
doeld — moet worden ingegrepen. Indachtig aan het gezegde, dat 
voorkomen beter is dan genezen zal het streven van de wildschade-
commissiën er dus voortdurend op gericht moeten zijn door adviezen 
aan belanghebbenden enerzijds en aan de eerste ondergetekende 
anderzijds schade of uitbreiding daarvan te helpen voorkomen. 

Overigens verwachten de ondergetekenden, dat in die gevallen, 
waarin partijen over de vergoeding van schade niet onderling tot 
overeenstemming kunnen komen, van de in de artikelen 47 en 48 
geschapen mogelijkheid om een onpartijdig advies te verkrijgen een 
veelvuldig gebruik zal worden gemaakt. De bemiddelende functie, 
welke de wildschadecommissiën ten deze kunnen vervullen, zal als-
dan, mede in verband met het gezag harer adviezen, een belangrijke 
bijdrage kunnen vormen ter voorkoming van gerechtelijke schade-
acties. 

Artikelen 50, 51 en 52 

Indien de grondgebruiker, hetzij na ingewonnen advies van de 
wildschadecommissie, hetzij zonder dat, omtrent de schadevergoeding 
wegens het niet-nakomen van de in artikel 45 neergelegde verplichting 
niet met de jachthouder tot overeenstemming kan geraken, wordt 
hem de gelegenheid gegeven op een snelle en eenvoudige wijze in 
rechte te procederen. Voor deze procedure is aansluiting gezocht bij 
de bepalingen betreffende de wijze van procederen in zaken betrek-
keiijk tot een arbeidsovereenkomst. 

Blijkens artikel 51 kan van de vereenvoudigde procedure eveneens 
gebruik worden gemaakt bij vorderingen tot vergoeding van schade, 
ontstaan door niet nakoming van de verplichting, in artikel 57 ver-
vat, en bij die tot vergoeding van schade aan gewassen door uit-
oefening van de jacht. Waar bij vorderingen van de laatste soort de 
gedragingen van het wild niet in het geding zijn, is er geen aanleiding 
om het van te voren inwinnen van advies bij de wildschadecommissie 
hiervoor mogelijk te maken. Deze vorderingen zijn in artikel 50 niet 
vermeld, omdat de uitsluitende competentie van de kantonrechter 
ten aanzien daarvan reeds is geregeld bij artikel 39, onder 1°., van 
de Wet cp de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie. 

Artikelen 53 en 54 

De beginselen, neergelegd in de overeenkomstige artikelen 60 en 61 
"an de bestaande wet, hebben hun doeltreffendheid in de practijk ten 
volle bewezen. Deze artikelen zijn dan ook overgenomen, waarbij de 
vorm enige wijziging onderging, zonder dat in het beginsel 
verandering kwam. Gebleken is, dat naast deze bepalingen de arti-
kelen 58 (oud), 66 (oud) en 67 (oud) geen reden van bestaan hebben; 
zij zijn thans derhalve weggelaten. 

In de nieuwe bepalingen is de mogelijkheid geopend de afgifte van 
de vergunningen respectievelijk de uitvaardiging van de beschikkingen 
te delegeren; voorts is het horen van de wildschadecommissiën niet 
meer dwingend voorgeschreven. Door deze wijzigingen zal, naar de 
ondergetekenden verwachten, ook in de meest dringende gevallen met 
de gewenste snelheid kunnen worden opgetreden. 

In artikel 54 is de term „opdracht", voorkomend in artikel 61 (oud), 
vermeden, aangezien deze term een verhouding van ondergeschikt-
heid suggereert, hetgeen hier niet de bedoeling is. 

In dit artikel zijn thans naast de wildsoorten verwilderde duiven 
vermeld. Dit zijn duiven, die ontsnapten na — vaak in vroegere 
generaties — door de mens gekweekt te zijn. Zij doen thans plaatselijk 
omvangrijke schade aan de landbouw, mede door hun grote aantal. 
Indien zij onder het schadelijk wild werden opgenomen, zouden zij 
aan een massavervolging door grondgebruikers komen bloot te 
staan, waarvan andere duiven, met name postduiven, gemakkelijk het 
slachtoffer zouden kunnen worden. Bij hun opneming in dit artikel 
kan deze schade evenzeer worden bestreden, terwijl bij de bestrijding 
door middel van een beschikking de kans op schade aan duiven, die 
privé-eigendom zijn, tot een minimum kan worden beperkt. 

Artikel 55 
Dit artikel is ontleend aan artikel 64 (oud). In die bepaling wordt 

bovendien met nietigheid bedreigd een beding, krachtens hetwelk de 
grondgebruiker het recht, bedoeld in artikel 54 (oud), niet zou mogen 
uitoefenen. Deze nietigheid is thans geregeld in artikel 8, vierde lid. 

Artikelen 56 en 58 
Deze komen overeen met de artikelen 65 en 68 (oud). 

Artikel 57 
Het komt voor, dat jonge houtopstanden, waarin nog geen dun-

ningswegen gehakt zijn, een zo grote dekkingsmogelijkheid aan het 
wild, en met name aan konijnen, bieden, dat vervolging, ook al 
wordt die ter bestrijding van schade intensief aangevat, weinig of 
geen resultaat oplevert. Dit verschijnsel doet zich eveneens voor op 
gronden met dichte struikbegroeiing (b.v. in het duinterrein). 

Ind ien degene, die jachthouder is op de betrokken gronden, tot 
opruiming van de konijnen het uiterste heeft beproefd, kan hij voor 
de schade, die zij desondanks op omliggende landbouwgronden aan-
richten, niet meer aansprakelijk worden geacht. 

Aldus zou een onbevredigende toestand ontstaan, waarin de be-
trokken grondgebruikers de lasten van een schadelijke wildsoort, die 
anders voldoende is te bestrijden, voor hun rekening zouden moeten 
nemen. 

De onderhavige bepaling beoogt dit te voorkomen door de eigenaar 
of beheerder van de gronden, waarop zich de houtopstanden of be-
groeiingen bevinden, te verplichten passende maatregelen te nemen, 
welke de belemmeringen voor het bestrijden van de konijnen kunnen 
opheffen. Het tweede lid geeft daarbij de waarborg, dat de eigenaar 
of beheerder niet lichtvaardig tot het nemen van die maatregelen ge-
dwongen wordt. 

Van de bepaling zal, naar de ondergetekenden verwachten, een 
grote preventieve werking uitgaan. In gevallen, waarin de eigenaar 
of beheerder nalatig is in de nakoming van zijn verplichting, zal 
het artikel namelijk de grondslag bieden voor een eventuele rechts-
vordering tegen hem tot vergoeding van de schade, door de konijnen 
aan de landbouw aangericht. 

Ook hier wordt de gelegenheid geboden om een advies inzake de 
schadevergoeding van de wildschadecommissie te verkrijgen. 

Artikel 59 
Voorkomen moet worden, dat aan een met de uitvoering der wet 

belaste ambtenaar, aan wie een onderzoek van een geval van wild-
schade is opgedragen, de toegang tot de gronden, die hij in verband 
met dat onderzoek zou moeten betreden, wordt geweigerd. 

TITEL VIII 
Het vervoer van en de handel in wild 

Artikel 60 
De in de eerste twee leden getroffen regeling komt overeen met 

die van artikel 38 (oud). De uitzondering voor openbare wegen en 
voetpaden is hier om dezelfde reden als bij artikel 22, vierde lid ver-
vallen. 

Door het derde lid is thans ook het vervoer van schadelijk wild 
in het veld aan enige beperking onderworpen, waarvan de tot be-
machtiging bevoegden geen hinder zullen ondervinden. Op deze wijze 
is getracht aan een bezwaar van de bestaande wet, die de stroper 
van schadelijk gedierte bij het vervoer vrijuit liet gaan, tegemoet te 
komen. 

Indien te eniger tijd op een enkele diersoort, behorende tot het 
schadelijk wild, de jacht gedurende een deel van het jaar gesloten 
zou worden, zullen ten aanzien van die soort ook de artikelen 62 65 
toepasselijk zijn. 

Artikel 61 
Daar de stropers hun Iichtschuwe activiteit, daaronder begrepen 

het vervoer van de buit, doorgaans gedurende de nachtelijke uren 
plegen te verrichten, is het wenselijk, het vervoer van wild, onver-
schillig waar dit plaats vindt, in deze uren in beginsel te verbieden 
Een zodanig verbod is in dit artikel neergelegd; door de nodige uit-
zonderingen is er voor gezorgd, dat andere belangen van de regeling 
geen nadeel ondervinden. 

Artikel 62 
In de regeling van het vervoer in het tijdvak van de achtste dag 

na de sluiting tot de opening van de jacht zijn bij de afgifte van 
geleidebiljetten de wildhandelaren ingeschakeld. Krachtens de gel-
dende bepalingen kan wild in gesloten jachttijd slechts in een koel-
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inrichting worden opgeslagen, indien deze inrichting door de Kroon 
is erkend en moet wild, dat uit een erkende koelinrichting afkomstig 
is, bij vervoer worden gedekt door een geleidebiljet, hetwelk door de 
eigenaar of bestuurder van dat koelhuis is afgegeven. Deze regeling 
is in het ontwerp niet overgenomen. Aan de wildhandelaren wordt 
de vrijheid gelaten het wild op te slaan in de koelinrichting, die 
zij verkiezen. Eventueel vervoer van het wild door of vanwege de 
wildhandelaar naar en uit het koelhuis zal thans gedekt kunnen 
worden door een geleidebiljet van die wildhandelaar in plaats van 
door een zodanig bewijsstuk van de koelhuishouder. 

Het in het tweede lid onder b en c bepaalde is te vergelijken met 
artikel 40 (oud), eerste lid. De regeling is in zoverre soepeler, dat 
thans voor het vervoer van wild door hen, die niet tot de onder b 
bedoelde personen behoren en zich evenmin in hun gezelschap be-
vinden. een verklaring van de burgemeester niet meer is vereist, 
doch met een geleidebiljet, afgegeven door de houder van de ver-
gunning of de beschikking, kan worden volstaan. 

Het onder d in het tweede lid bepaalde komt overeen met artikel 
39 (oud), tweede lid. 

Artikel 39 (oud) heeft, behalve op het vervoer, betrekking op het 
ten verkoop in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen en 
afleveren van wild. In plaats daarvan regelt de onderhavige be-
paling in het derde en vierde lid het „ anders dan ten vervoer onder 
zich hebben". De stroper, in wiens woning wild wordt aangetroffen, 
zal dus niet meer met vrucht kunnen aanvoeren, dat hij dat wild 
voor eigen consumptie voorhanden had. 

Het verbod van het derde lid, dat zich niet richt tot wildhande-
laren en tot hen, die voorzien zijn van een vergunning, als bedoeld 
in artikel 27 of 53, of van een beschikking, als bedoeld in artikel 54, 
zal intussen voor anderen, die langs legale weg wild verkregen hebben, 
zoals de particulier, die het kocht van een wildhandelaar, geen be-
zwaren opleveren. Zij vallen ingevolge het vierde lid niet onder het 
verbod, indien het wild gedekt is door een geleidebiljet, als in het 
tweede lid bedoeld, dat als regel reeds nodig is voor het vervoer 
van het wild. Daar het in de bedoeling ligt krachtens artikel 64 voor 
de in het tweede lid bedoelde geleidebiljetten een beperkte geldig-
heidsduur vast te stellen, kunnen deze geen dienst doen in het geval, 
dat een wildhandelaar, die niet zelf over een koelcel beschikt, voor 
langere tijd wild wenst op te slaan in de koelinrichting van een 
ander. Daarom wordt voor de houder ener koelinrichting het verbod 
van het derde lid opgeheven, indien het wild gedekt is door de in 
het vierde lid onder b. bedoelde verklaring van een wildhandelaar. 

Artikel 63 
In de geldende wet ontbreekt een regeling voor het kopen of op 

andere wijze aannemen van wild. In de onderhavige bepaling is zij 
uitsluitend gesteld voor de wildhandelaren. Het zou, naar het gevoelen 
van de ondergetekenden, te ver gaan de particuliere afnemers van 
stropers terzake met straffen te bedreigen, terwijl bovendien een ef-
fectieve controle op de naleving van een dergelijke bepaling door 
particulieren uiterst moeilijk zou zijn. 

Deze bezwaren gelden niet voor een regeling, welke zich richt tot 
de wildhandelaren. Van de wildhandelaren mag worden verwacht, 
dat zij — mede in hun eigen belang — zich tot het aannemen van 
gestroopt wild nimmer zullen lenen. Voorts is een controle op de 
naleving van de regeling bij de wildhandelaren wel uitvoerbaar. 
Daarbij zal het in artikel 65. eerste lid onder a en b bedoelde register 
een belangrijk hulpmiddel kunnen vormen. 

De onderhavige bepaling gaat uit van het beginsel, dat de wild-
handelaar slechts wild mag aannemen van hen, die blijkens het bezrt 
van een jachtacte, een vergunning, als bedoeld in artikel 27 of 53, 
of een beschikking, als bedoeld in artikel 54, door de overheid in 
de gelegenheid zijn gesteld tot jagen. Het tweede lid houdt verband 
met de mogelijkheid, dat de jacht op een bepaalde wildsoort niet in 
alle delen des land gelijktijdig gesloten wordt. 

Artikel 64 
Met de bepaling, dat de geleidebiljetten, verklaringen van opslag en 

verklaringen van oorsprong verklaringen zijn, bestemd om tot be-
wijs van de daarin omschreven feiten te dienen, is beoogd de toepas-
selijkheid van artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht bij ver-
valsing van deze bescheiden buiten twijfel te stellen. 

Artikel 65 
Aan de hand van het in. het eerste lid onder a en b bedoelde 

register moet de wildhandelaar de voorraad wild, die op een bepaald 
ogenblik in gesloten jachttijd bij hem aanwezig is, kunnen yerant-
woorden. Hierin ligt voor de opsporingsambtenaren een mogelijkheid 
om de naleving van artikel 63 te controleren. Opdat zij kunnen nagaan 

of het register met de werkelijkheid overeenstemt, is in het eerste 
lid onder d aan de wildhandelaar de verplichting opgelegd van de 
geleidebiljetten en verklaringen van opslag, die hij ingevolge artikel 62 
heeft afgegeven, gedurende een jaar een afschrift te bewaren. 

Artikel 66 
Daar dieren, behorende tot het grofwild, niet in hun geheel plegen 

te worden verhandeld, zijn bij het eerste lid de artikelen 60, 61, 62, 
63 en 65 mede van toepassing verklaard op de voor consumptie ge-
schikte delen van dat wild. Het bleek wenselijk de genoemde artikelen 
eveneens te doen gelden voor huiden van steenmarters, boommarters, 
otters en dassen, ten einde ontduiking van de beschermende bepa-
lingen voor deze dieren, welke in verband met de handelswaarde van 
de huiden is te vrezen, zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze huiden 
ondergaan veelal reeds dadelijk na de bemachtiging van het dier een 
summiere behandeling ter vrijwaring voor bederf. Voorzover zij een 
verdergaande preparering hebben ondergaan, worden zij niet onder 
de artikelen 60, 61, 62, 63 en 65 gebracht, aangezien anders de 
handel in ingevoerd bont te zeer zou worden belemmerd; de beperking, 
in verband hiermede in het eerste lid ten aanzien van de huiden ge-
steld, is ontleend aan de „Toelichtingen op het Tarief van invoer-
rechten, behorende bij de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse douane-
overeenkomst" (Staatsdrukkerij 1948; deel I, blz. 108). 

Blijkens het tweede lid zullen de artikelen 60, 61, 62, 63 en 65 op 
uit het buitenland afkomstig wild eerst van toepassing zijn, zodra dit 
wild in het vrije verkeer komt. 

Artikelen 67 en 68 
Artikel 67 geeft de mogelijkheid om, voorzover nodig in afwijking 

van de artikelen 60—64 en 66 een regeling te treffen, op grond waar-
van dieren, behorende tot bepaalde wildsoorten, slechts mogen worden 
vervoerd, indien zij zijn voorzien van een merk. 

Zulks een regeling, die eenvoudiger en voor de bestrijding van de 
stroperij doelmatiger zou zijn, ontmoet vooralsnog enige bezwaren 
van technische aard. Mocht echter blijken, dat de bestrijding van de 
stroperij een straffere regeling dan in de artikelen 60—66 is neer-
gelegd, noodzakelijk maakt, dan zal een geleidelijke invoering van de 
merkenregeling —- te beginnen met enkele wildsoorten —• overwogen 
kunnen worden. Alsdan zal iedere gerechtigde tot wildbemachtiging 
zich een aantal merken kunnen aanschaffen, die, eenmaal aan de 
dieren bevestigd, daarvan niet meer kunnen worden verwijderd zonder 
dat zij onbruikbaar worden gemaakt. 

TITEL DC 

Strafbepalingen 
Artikel 69 

Het eerste lid komt in hoofdzaak overeen met artikel 122 (oud). 

Artikel 70 
De ondergetekenden achten de strafmaxima, in de artikelen 46 (oud) 

en 47 (oud) gesteld, niet toereikend voor een krachtige handhaving 
van de in dit ontwerp vervatte bepalingen, welke voor een verbetering 
van de toestanden op het gebied der jacht onontbeerlijk is. Daarbij 
moet worden bedacht, dat de omstandigheden het vaak niet mogelijk 
maken overtredingen te achterhalen, zodat de preventieve werking 
van de strafbedreiging en de straftoemeting hier van bijzonder ge-
wicht is. Uit dit oogpunt bezien komt een algemeen strafmaximum 
(behoudens voor het geval, bedoeld in het vorig artikel) van één jaar 
hechtenis of duizend gulden boete de ondergetekenden wenselijk en 
verantwoord voor. Voor wat de hechtenis betrof gold dit maximum 
tot dusver slechts voor de gekwalificeerde delictsvormen van arti-
kel 48 (oud). 

In het tweede lid is het verbod van artikel 17 (oud) om met kunst-
licht iemand bij het opsporen van wild bij te staan uitgebreid tot opzet-
telijke medeplichtigheid aan het jagen in strijd met de artikelen 9, 12, 
22 en 26. Verwacht wordt, dat deze strafbepaling remmend zal wer-
ken op het verlenen van hand- en spandiensten aan stropers en uit 
dien hoofde mede zal bijdragen tot beteugeling van de stroperij. 

Artikel 71 
Een veroordeling van de houder ener jachtacte terzake van een der 

in het eerste lid genoemde feiten kan aanleiding zijn tot intrekking 
van de acte op grond van artikel 14 onder b en tot weigering van een 
nieuwe acte op grond van artikel 13, tweede lid onder a. 

Daarnaast is in de onderhavige bepaling aan de rechter de moge-
Iijkheid gegeven om als bijkomende straf aan de delinquent geduren-
de een zekere tijd de bevoegdheid om te jagen te ontzeggen. Een 
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oplegging van deze bijkomende straf heeft tot gevolg, dat de jacht-
acte van de veroordeelde haar geldigheid verliest (artikel 16, tweede 
lid); zij vormt tevens een imperatieve grond voor de weigering van 
een nieuwe acte gedurende de tijd, dat de bevoegdheid om te jagen is 
ontzegd (artikel 13, tweede lid onder b). 

Enerzijds blijft de tot intrekking en weigering van de jachtacte be-
voegde autoriteit dus, indien de bijkomende straf niet is opgelegd, vrij 
om de acte in te trekken of deze te weigeren, zo hij dit nodig oor-
deelt; anderzijds ontheft de oplegging van de bijkomende straf, indien 
de duur daarvan enige jaren bedraagt, hem voor dit tijdvak van de 
herhaalde overweging of een acte al dan niet opnieuw kan worden 
verleend. 

Het welslagen van de regeling betreffende het vervoer van en de 
handel in wild is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate, 
waarin deze regeling door de wildhandelaren wordt nageleefd. Om 
deze reden is in het tweede lid de mogelijkheid geschapen als bij-
komende straf aan een wildhandelaar de bevoegdheid tot uitoefening 
van zijn beroep voor ten hoogste een jaar te ontzeggen. 

Artikel 72 
In tegenstelling tot artikel 51 (oud) stelt de onderhavige bepaling 

de verbeurdverklaring facultatief. Een imperatief voorschrift op dit 
punt moet namelijk met het oog op lichte overtredingen te stringent 
worden geacht. 

Het eerste lid komt overigens in hoofdzaak overeen met het eerste 
en tweede lid van artikel 51 (oud), met dien verstande, dat thans 
in afwijking van artikel 33 van het Wetboek van Strafrecht is be-
paald, dat de verbeurdverklaring ook kan worden uitgesproken, indien 
de goederen niet aan de veroordeelde toebehoren. 

Bij het derde lid is gedacht aan het euvel van stroperij door middel 
van auto's. 

In dit ontwerp is niet overgenomen artikel 50 (oud), hetwelk voor-
schrijft, dat inbeslaggenomen of later uitgeleverde voorwerpen, waar-
van het gebruik bij de Jachtwet 1923 verboden is en welke niet als 
stukken van overtuiging behoeven te dienen, moeten worden ver-
nietigd. Hoewel de rechter een enkele maal in andere zin besliste, moet 
worden aangenomen, dat onder de hierbedoelde voorwerpen ook de 
z.g. lange honden vallen (aldus ook Rechtbank Leeuwarden dd. 
1 December 1947, N.J. 1948, No. 505). In verband met het inhumane 
karakter van deze bepaling, in zoverre zij tot het doden van onschul-
dige dieren leidt, en gezien het feit, dat zij ten aanzien van andere 
voorwerpen kan worden gemist, is het voorschrift thans achterwege 
gelaten. Aangezien thans uit artikel 22 volgt, dat de lange hond een, 
zij het ongeoorloofd middel is, blijft verbeurdverklaring ervan op 
grond van het in het eerste lid van het onderhavige artikel bepaalde 
mogelijk. Teneinde te voorkomen, dat een verbeurdverklaarde lange 
hond na verkoop bij zijn vroegere eigenaar terugkeert of in handen 
van andere stropers komt, zal voor plaatsing van deze dieren in asyls 
worden zorggedragen. Van de zijde der dierenbescherming is reeds de 
toezegging voor de nodige medewerking verkregen. 

Artikel 73 
Deze bepaling handhaaft de beginselen, neergelegd in het overeen-

komstige artikel 43 (oud). 
Artikel 74 

Dit artikel treedt in de plaats van artikel 44 (oud). De inhoud 
onderging enige wijzigingen, waarvan de voornaamste is, dat thans 
de beperking voor het betreden van besloten lokalen is vervallen. 

Artikel 75 
De in het overeenkomstige artikel 45 (oud) gestelde beperking van 

de bevoegdheid tot de gesloten jachttijd is vervallen. Overigens is de 
bepaling aan de behoeften van de hedendaagse practijk aangepast. 

Artikel 76 
De bevoegdheid van de opsporingsambtenaren tot het volgen en 

inbeslagnemen van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen behoeft 
hier slechts te worden toegekend voor het geval geen ontdekking op 
heterdaad plaats had, daar artikel 96 van het Wetboek van Straf-
vordering deze bevoegdheid reeds geeft bij ontdekking op heterdaad 

Artikel 77 
Behoeft geen toelichting. 

TITEL X 
Ovcrgangs- en slotbepalingen 

Artikel 78 
De in de artikelen 74—83 van de geldende wet behandelde jacht-

rente is blijkens artikel 77 (oud) verschuldigd over dertig achtereen-

volgende jaren, te beginnen met het jaar, dat volgt op de derde maand, 
volgend op die, waarin omtrent het bedrag der in artikel 71 (oud) be-
doelde schadeloosstelling onherroepelijk is beslist. Deze termijn is nog 
voor geen der jachtrenten ten einde en ook vond niet in alle gevallen 
de bij artikel 83 (oud) mogelijk gemaakte afkoop plaats. 

Het is dus nodig de als jachtrente aangeduide schuldplichtigheid 
ten behoeve van het Rijk te handhaven, voorzover zij bij het inwer-
kingtreden van de wet nog op enig perceel rust. 

Behoudens de invordering van de jachtrenten is de financiële af-
wikkeling van de opheffing der heerlijke jachtrechten voltooid. In die 
gevallen, waarin de geldigheid van de aangegeven jachtrechten werd 
vastgesteld, werd reeds vóór de tweede wereldoorlog onherroepelijk 
omtrent de schadeloosstelling beslist. De in de artikelen 84—87 be-
doelde jachtcommissie is opgeheven. Handhaving van de artikelen 
69—73 en 84—117 is dus niet nodig. 

Artikel 79 
Tegen een ongelimiteerd gebruik van slag- of treknetten, welke tot 

dusver werden gebezigd voor het vangen van ganzen en goudplevieren, 
bestaan aan de zijde der natuurbescherming bezwaren, die, behalve 
in de massavangst, met deze netten bedreven, hun grond vinden in de 
ornithologische ervaringen van de laatste jaren. 

Volgens de laatste onderzoekingen zouden van de meeste soorten 
ganzen in Europa slechts een betrekkelijk klein aantal exemplaren 
aanwezig zijn. Van de goudplevieren is de Zuidelijke vorm van de 
Europese soort als broedvogel reeds enige tijd uit ons land verdwenen 
en in andere landen zeldzaam geworden. Volgens berichten van orni-
thologen uit de Noord-Europese landen zou ook de Noordelijke vorm 
in aantal afnemen. Hoewel de waarde van deze onderzoekingen 
niet algemeen wordt erkend en met name de vermindering van het 
aantal goudplevieren niet door alle ornithologcn wordt onderschreven, 
wordt afgezien daarvan in ruime kring stelling genomen tegen de 
massavangst. 

Dat deze opvatting ook internationaal wordt gehuldigd, komt mede 
tot uiting in het ontwerp voor een nieuwe conventie voor vogeI-
bescherming ter vervanging van de Conventie van Parijs van 1902, 
hetwelk in October 1950 is opgesteld door een internationale com-
missie, waarin ook Nederland was vertegenwoordigd. 

Onder deze omstandigheden hebben de ondergetekenden gemeend 
ten aanzien van de slag- of treknetten een regeling te moeten treffen, 
waarbij alleen voor hen, die deze middelen in het tijdvak van 1 Juli 
1946 tot 1 Juli 1951 gebruikten, de mogelijkheid wordt geschapen 
met dit jachtbedrijf voort te gaan, hetgeen betekent, dat het gebruik 
van de netten allengs zal verminderen en tenslotte vanzelf een einde 
zal nemen. 

Deze regeling is in de onderhavige bepaling neergelegd. 
Op het voetspoor van artikel 15 (oud) is de recognitie voor de ver-

eiste bijzondere jachtacte op ten naaste bij een derde van die der ge-
wone jachtacte vastgesteld. De heffing van leges is, evenals bij de 
gewone acte, aan een maximum gebonden. De beoefenaren van het 
hierbedoelde jachtbedrijf plegen niet over een jachtveld te beschikken, 
doch zich telkenmale te verzekeren van de toestemming van de ge-
bruiker der gronden, waarop zij hun netten stellen. Er bestaat geen 
bezwaar tegen, deze practijk te sanctionneren. De toepasselijkheid van 
de bepalingen betreffende het genot van de jacht (Titel II) is derhalve 
ten aanzien van dit jachtbedrijf opgeheven, terwijl in plaats daarvan 
de eis van een schriftelijke en gedagtekende toestemming van de 
grondgebruiker, indien de jager zich niet in diens gezelschap bevindt, 
is gesteld. 

Artikel 80 
De bepalingen in dit ontwerp, welke verband houden met het 

eendenkooibedrijf, hebben slechts betrekking op die kooien, waarvoor 
een erkenning is verkregen. Blijkens artikel 38, eerste lid. komen voor 
een erkenning in aanmerking de eendenkooien, die in het tijdvak van 
1 Juli 1946 tot 1 Juli 1951 tenminste eenmaal krachtens de bestaande 
bepalingen werden geregistreerd. Er dient derhalve een voorziening 
te worden getroffen, krachtens welke deze kooien tot aan het tijdstip, 
waarop de erkenning metterdaad wordt verleend, worden behandeld 
als waren zij erkend. 

Artikelen 81, 82, 83 en 86 
Behoeven geen toelichting. 

Artikel 84 
Dit artikel komt overeen met het eerste lid van artikel 118 (oud), 

met dien verstande, dat thans het begrip jacht in verband met het 
in artikel 1 juncto artikel 2, eerste lid onder e, bepaalde zich ook tot 
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het schadelijk wild uitstrekt. Het tweede lid van artikel 118 (oud) 
kon vervallen, aangezien de daarbedoelde schadeloosstellingen in-
middels zijn uitgekeerd. 

Artikel 85 
De inhoud is grotendeels ontleend aan artikel 124 (oud). 

Artikel 87 
Volgens artikel 41 van de Zegelwet 1917, zoals deze is gewijzigd 

bij wet van 21 December 1950, Stb. K 597, is het voor een jachtacte 
verschuldigde zegelrecht gelijk aan het bedrag der recognitie. 

Aangezien bij dit ontwerp de recognitie voor de jachtacten belang-
i ijk wordt verhoogd, zou handhaving van het geldende zegelrecht er 
toe leiden, dat de totale kosten, aan het verkrijgen ener jachtacte ver-
bonden, onevenredig hoog zouden worden. Daarom wordt voorge-
steld het zegelrecht voor de gewone acte vast te leggen op f 15,— en 
voor de bijzondere acte op f 5,—. 

Artikel 88 
De onder II en III voorgestelde wijzigingen van de Vogelwet 1936 

houden verband met de omstandigheid, dat de kemphanen, wulpen, 
scholeksters, grutto's, tureluurs en waterhoentjes thans niet meer onder 
het wild zijn opgenomen en derhalve onder de werking van de Vogel-
wet 1936 vallen. Zij zullen tot de beschermde vogels behoren, hetgeen 
met zich medebrengt, dat op het zoeken, rapen, vervoeren en verhan-
dclen van hun eieren in beginsel de verbodsbepalingen van de arti-
kelen 8 en 9 dier wet toepasselijk zullen zijn. 

Opdat de mogelijkheid tot het openen van een raaptijd voor 
deze eieren niet worde afgesneden, zijn in de artikelen 17 en 19 van 
de Vogelwet 1936 enige wijzigingen aangebracht. In artikel 17 is een 
nieuw tweede lid ingevoegd, hetwelk in tegenstelling tot het eerste lid 
facultatief is gesteld; in het oorspronkelijke tweede (thans derde) lid 
van dat artikel alsmede in artikel 19 onder 1° zijn de genoemde 
vogelsoorten naast de kieviten vermeld. 

Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om, hetgeen in het oor-
spronkelijke derde en vierde lid van artikel 17 is vermeld, in één lid 
samen te brengen. In de tekst van dit nieuwe vierde lid komt thans 
tot uiting, dat de eigenaar van de grond, die niet tevens grondgebruiker 
is, voor het rapen van de eieren op zijn grond geen vergunning van 
de grondgebruiker van node heeft. 

Artikelen 89 en 90 
Vereisen geen toelichting. 

Artikel 91 

Het eerste lid maakt het mogelijk de wet in werking te doen treden 
op het tijdstip, dat daarvoor in verband met bepaalde uitvoerings-
regelingen (b.v. de opening en sluiting van de jacht) het meest ge-
schikte is. 

De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 
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De Minister van Onderwijs, Kunsten 
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