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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN 
RAPPORTEURS over het ontwerp van wet houdende 
bepalingen betreffende de jacht. 

Bij de overweging van dit wetsontwerp in de afdelingen der 
Kamer werd schier algemeen er van blijk gegeven, dat men het 
ontwerp waardeerde, althans zich er mede kon verenigen, c.q. 
zijn stem, ondanks bezwaren, er niet aan zou onthouden. 

Vele leden vingen aan met een erkenning van de juistheid 
van het standpunt, dat de jacht haar begrenzing enerzijds vindt 
daar waar de belangen van de grondgebruiker moeten worden 
ontzien en anderzijds waar door overmatig afschot de onder
gang van de in het wild levende dieren te duchten staat. 

Inderdaad moet het, zoals ook de Regering van oordeel is, 
mogelijk zijn, een goede samenwerking tot stand te brengen tus
sen landbouw, jacht en natuurbescherming. De ervaring leert, 
dat dit drieërlei belang heel goed kan samengaan, wanneer men 
er maar van uitgaat, dat het belang van de landbouw als regel 
moet praevaleren boven de jacht en dat natuurbescherming in 
ons kleine land onontbeerlijk is. 

Onjuist is de mening, dat jagers in het algemeen mensen zijn 
met een ruime beurs. Het tegendeel is dikwijls het geval. Verre
weg het grootste aantal jagers moet gerekend worden tot het 
gilde van de zgn. kleine jagers. 

Een belangrijke stap in de goede richting zal hierin bestaan, 
dat dit ontwerp, tot wet verheven, naar verwacht mag worden, 
een einde zal maken aan het zgn. vergunningsstelsel. 

De vraag, wie de jachthouder is, blijft beantwoord zoals het 
was. Bij de oude wet heeft dit niet tot moeilijkheden geleid. 
Voorts verschaft de nieuwe wet de pachter de nodige waar
borgen, doordat hij zelf kan optreden bij schade, door wild 
veroorzaakt, en schadeloos kan worden gesteld. 

Het benoemen van een Jachtraad op de wijze, in het ontwerp 
voorgesteld, geeft aanleiding tot de verwachting, dat een goede 
samenwerking tussen belanghebbenden daarmede zal worden 
bevorderd. Bij deze leden was niettemin de vraag gerezen, of 
met een Jachtraad zonder meer kan worden volstaan. Zij 
hechtten aan een gedecentraliseerde werkwijze en verwachtten 
daarvan de beste resultaten. Is het daarom niet beter, dat de 
Jachtraad het overkoepelende orgaan van gewestelijke advies
organen zij? 

Ten slotte maakten de leden, dusver aan het woord, een 
opmerking over de Rijksgronden, welke, zoals uit de stukken 
blijkt, onder verschillende departementen ressorteren. Het ligt 
in de bedoeling, dat deze Rijksgronden, voor zover het de jacht 
betreft, zullen kunnen worden verhuurd. Deze leden waren 
van mening, dat hier het systeem moei; worden gevolgd, dat ook 
reeds ten aanzien van andere Rijksgronden is toegepast, nl. dat 
een redelijke jachtpacht wordt vastgesteld en dat dan de toe
wijzing na sollicitatie geschiedt. Ook hier moet de kleine jager, 
als het nodig is in combinatie, aan zijn trek kunnen komen. 

Verscheidene leden spraken hun waardering uit voor het vele 
voorbereidende werk, aan het samenstellen van het ontwerp-
jachtwet besteed. Het bleek niet eenvoudig om de belangen van 
de landbouw, de betekenis van een behoorlijke wildstand en het 
jagersgenot tegelijk te dienen. De voorgestelde regeling voor het 
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jachtrecht achtten zij acceptabel. Gaarne hadden deze leden in
tussen gezien, dat, uitdrukkelijker dan thans het geval is, in de 
wet de mogelijkheid was geschapen, dat jachthouders, die niet 
over een jachtveld beschikken, dat aan de in de wet gestelde 
eisen voldoet en voor wie de vorming van een zodanig jacht
veld bezwaarlijk is, zelf in hel genot van de jacht kunnen wor
den gesteld. Zij betreurden de verwerping in de Tweede Kamer 
van het amcndement-Bicwenga c.s. op art. 21 van het ontwerp. 

Voor het overige had het hun instemming, dat het onder
havige artikel een wettelijke grondslag beoogt te geven aan het 
eisen van een minimale oppervlakte waaraan een jachtveld 
moet voldoen, een eis, waaraan, zoals te recht in het Voorlopig 
Verslag van de Tweede Kamer is gesteld, tot nu toe de rechts
grond ontbreekt, aangezien hij slechts gefundeerd is in een 
Ministeriële circulaire. 

De aan het woord zijnde leden wensten dit laatste nog eens 
uitdrukkelijk te stipuleren, nu de Regering in de Memorie van 
Antwoord deze opmerking ter zijde heeft gelaten. 

Hieruit leidden zij af, dat ook de Regering geen mogelijkheid 
ziet deze rechtsgrond onder de vigerende wettelijke bepalingen 
te construeren. 

Sommige leden gaven als hun mening te kennen, dat in het 
ontwerp, zoals het na de degelijke behandeling in de Tweede 
Kamer luidt, inderdaad een zeer grote verbetering van de 
regeling van het jachtbedrijf is bereikt, terwijl daarbij tevens de 
andere belangen, die van landbouw en natuurbescherming, be
hoorlijk worden beschermd. 

Op enkele punten heeft huns inziens de behandeling in de 
Tweede Kamer geen verbetering gebracht. 

Zo betreurden zij in hoge mate de wijziging in art. 10, krach
tens welke onder 2/> van dat artikel ook aan de minderjarige 
huisgenoten van de grondgebruiker, dus ook aan diens kinderen 
beneden 18 jaren, wordt toegestaan eieren van schadelijk wild te 
rapen. De argumenten, hiertegen door de Minister van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening verschillende malen aan
gevoerd, onderschreven zij ten volle. 

Nog minder juist kwam het hun voor, dat de Regering onder 
de druk van ingediende amendementen overgegaan is tot wij
ziging van art. 21, waardoor het in dit ontwerp aangenomen 
systeem betreffende de grootte van jachtvelden naar hun me
ning op ernstige wijze kan worden aangetast. De mogelijkheid, 
dat de kantjesjagerij, waartegen de Minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening in de Tweede Kamer krachtig 
meende te moeten waarschuwen, op deze wijze weer haar 
kans zal krijgen, achtten deze leden zeer groot en zij drongen 
er dan ook bij de bewindsman op aan, de lijn in deze zo strak 
mogelijk te houden en van de hem hier verleende bevoegdheid 
slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik te maken. Mocht dit 
niet gebeuren, dan zal de verbetering van de jacht, welke met 
deze wet mede wordt nagestreefd, niet worden verkregen. 

Het had de leden, hier aan het woord, anderzijds grote vol
doening geschonken, dat ingevolge de behandeling van het ont
werp in de Tweede Kamer voor het oud-vaderlandse bedrijf 
der eendenkooien een meer acceptabele regeling is getroffen, 
dan dit in het oorspronkelijke ontwerp het geval was. De uit 
andere landen — van welke verschillende beter zouden doen 
ten aanzien van de vogelbescherming hun hand eerst eens in 
eigen boezem te steken — vernomen klachten over de schade 
door de eendenkooien aan de stand van het waterwild toe
gebracht, waarop de Minister in de Tweede Kamer een beroep 
heeft gedaan, kwamen hun in hoge mate overdreven voor. Een 
behoorlijk onderzoek naar de resultaten dezer bedrijven in de 
latere jaren zou dat ongetwijfeld uitwijzen. 

Daar dit ontwerp van wet ook ten doel heeft de belangen der 
natuurbescherming te dienen, moet niet uit het oog verloren 
worden, dat de nog overgebleven eendenkooien niet alleen in 
hoge mate ons polderlandschap verfraaien, doch tevens tot wijk-
plaats strekken voor allerlei soorten wild, die in deze rustige 
omgeving bescherming vinden, en bovendien de oorspronkelijke 
flora van een bepaald gebied nog voor een groot gedeelte in 
stand houden. Dat zij deze taak thans zullen kunnen blijven ver
vullen, stemde deze leden tot blijdschap. 

Enige andere leden onderschreven, dat over het algemeen 
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kan worden vastgesteld, dat in het ontwerp in zijn huidige vorm 
een aanvaardbaar compromis is tot stand gekomen tussen de 
onderscheiden belangen, welke het beoogt te dienen met alle 
voor- en nadelen, welke aan elk compromis eigen zijn. 

In hoeverre met de belangen van de landbouw bij de uit
voering van deze wet daadwerkelijk rekening zal worden ge
houden, is in hoge mate afhankelijk van de wijze, waarop de 
Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van de 
hem toegekende, ruime bevoegdheden in dit opzicht gebruik 
zal maken. Nuttig is daarom de instelling van een Jachtraad, 
welke de Minister desgevraagd of eigener beweging in deze kan 
adviseren. In verschillende bepalingen is het horen van de 
Jachtraad uitdrukkelijk voorgeschreven. Het lijkt gewenst, dat 
zulks ook geschiedt bij de uitvoering van enkele bepalingen, 
waarin dit voorschrift ontbreekt. Hierbij is te denken aan 
artikel 21, 3de lid, krachtens hetwelk de Minister voorschriften 
kan geven tot instandhouding van ander dan schadelijk wild, 
voor zover dit met de belangen van de landbouw strookt. Even
zeer aan artikel 28, 2de lid, betreffende het vaststellen van 
regelen door de Minister in zake het verlenen van tegemoet
komingen in door wild aangerichte schade. De betekenis voor 
de landbouw van bedoelde regeling doet het gewenst zijn, dat 
de Jachtraad in de gelegenheid wordt gesteld hieromtrent zijn 
oordeel te geven. Gaarne zouden deze leden zien, dat de 
Minister zich bereid zou willen verklaren dienovereenkomstig 
te handelen. 

Het is juist, aldus verder deze leden, dat het jachtrccht als 
een sequeel van het eigendomsrecht in het ontwerp in ere is 
gehouden. Zowel in de ontworpen regeling als krachtens het 
Pachtbesluit zijn de rechten van de grondgebruiker-pachter vol
doende verzekerd. Ongetwijfeld doen heden ten dage feodale 
verhoudingen uit het verleden in het Oosten en Zuiden van ons 
land nog haar nawerking gevoelen op de houding van de 
pachter, tot uiting komende in zijn vrees, van de rechten ge
bruik te maken om vergoeding te verkrijgen voor geleden 
wildschade. 

Enerzijds ligt hier een taak voor de standsorganisaties in de 
landbouw, zulke pachters in te lichten en bijstand te verlenen; 
anderzijds is het van belang, dat de Wildschadecommissies zelf
standig kunnen optreden, nl. de betrokken jachthouder in ken
nis kunnen stellen van aangerichte wildschade en daaromtrent 
een schaderapport doen samenstellen. Van de activiteit en de 
deskundigheid van deze Commissie zal in dit opzicht veel 
kunnen afhangen. 

De practijk zal moeten uitwijzen of en in hoeverre de nieuwe 
bepalingen in zake de vergoeding van wildschade baat zullen 
brengen. De instelling van jachtvelden met een voorgeschreven 
minimum grootte kan er ongetwijfeld toe bijdragen het bewijs 
van de aansprakelijkheid van de jachthouder te vergemakke
lijken. Toch zullen in dit opzicht moeilijkheden kunnen rijzen 
op grensgebieden tussen twee of meer jachtvelden. Toejuiching 
verdient de tijdens de behandeling van het ontwerp in de 
Tweede Kamer geopende mogelijkheid, dat het Jachtfonds tege
moetkomingen kan verlenen in door wild aangerichte schade, 
met inachtneming van door de Minister te stellen regelen. Zulke 
tegemoetkomingen zullen o.m. betrekking kunnen hebben op 
schade, waarvoor geen jachthouder aansprakelijk blijkt gesteld 
te kunnen worden. 

Als een paedagogisch juiste bepaling kan de wijziging van 
artikel 14, lid 2, sub a, worden beschouwd, welke het mogelijk 
maakt, de jachtacte in te trekken, indien de jachthouder nalatig 
is om te doen wat een goed jager betaamt ter voorkoming van 
schade door in zijn jachtveld aanwezig wild. Deze bepaling, af
komstig van een door de Minister enigszins gewijzigd overge
nomen amendement-Van Kocverden c.s., kan in de practijk er 
ook toe bijdragen, aan jachthouders verwijtbare wildschade te 
verminderen. 

De beknotting van het recht van de boer om op zijn eigen 
grond te kunnen jagen als gevolg van het invoeren van jacht
velden met een door de Minister te bepalen minimum grootte, is 
enigszins verzacht door het gewijzigd overgenomen amende
ment-Van Koeverden c.s., vervat in artikel 21, 2de lid. Ook dit 
compromis schijnt onder de gegeven omstandigheden aanvaard-
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baar, al zou een iets grotere vrijheid in dit opzicht geenszins 
ongewenst zijn en evenmin het behoud van een redelijke wild
stand in Nederland ernstig in gevaar brengen. 

Na de bijschaving van het ontwerp tijdens de behandeling 
In de Tweede Kamer gevoelden deze leden geen behoefte om 
ten aanzien van de afzonderlijke bepalingen nog bijzondere 
wensen naar voren te brengen. 

Op voorwaarde van een krachtige en doelbewuste uitvoering, 
welke met name een open oog heelt voor de behartiging van 
de landbouwbclangen, kan met dit ontwerp onder de gegeven 
omstandigheden in zee worden gegaan. 

Enkele leden volstonden met zich aan te sluiten bij hetgeen 
ter zake van dit ontwerp van wet is opgemerkt bij de openbare 
behandeling er van in de Tweede Kamer door het lid dier 
Kamer de heer Haken. 

Van verschillende zijden werd de vraag gesteld, of de eige
naar, die zijn grond niet zelf bejaagt en ook niet doet bejagen, 
niettemin op grond van de Jachtwet voor wildschadc kan 
worden aangesproken. Of dient in zodanig geval een actie op 
grond van artikel 1401 B.W. te worden ingesteld? 

Vastgesteld 24 Juli 1954. 
SCHIPPER 
MOLENAAR 
TJALMA 
R1P. 


