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Algemene beschouwingen 
§ 1. Opzet van het wetsontwerp 

Vele leden erkenden, dat dit ontwerp, vergeleken bij de 
Jachtwet 1923, een aantal technische verbeteringen inhoudt, 
doch zij konden zich tot hun leedwezen allerminst ver-
enigen met de opzet daarvan. Huns inziens behoort het 
behoud van een redelijke wildstand, voor zover deze geen 
schade doet aan de landbouw, het uitgangspunt en de doel-
stelling te zijn van deze wettelijke regeling. De jacht kan 
voor het bereiken van deze doelstelling niet worden gemist, zij 
vervult daarbij echter slechts een dienende taak. In tegen-
stelling hiermede gaat het wetsontwerp uit van de jacht als 
een doel op zich zelf, hetgeen een dichtbevolkt land als het 
onze met zijn zeer intensieve land- en tuinbouw zich naar de 
mening dezer leden niet meer kan veroorloven. Gezien dit 
standpunt achtten zij het beter te spreken van een Wildwet en de 
voorgestelde Jachtraad om te dopen in een Wildraad, terwijl 
dientengevolge ook nog talrijke andere wijzigingen in het wets-
ontwerp zouden moeten worden aangebracht, welke verder in 
dit verslag nog ter sprake zullen komen. 

Tenslotte achtten de hier aan het woord zijnde leden de 
voorgestelde samenstelling van de Jachtraad onjuist; het land-
bouwbelang zou zodoende onvoldoende tot zijn recht komen. 
Zouden voorts de taken van de Jachtraad en het Jachtfonds 
niet door één orgaan kunnen worden behartigd? 

Vele andere leden wezen er op, dat de Jachtwet 1923 naast 
de jacht de afschaffing van het heerlijke jachtrecht regelde en 
tevens beoogde de belangen van de landbouw te behartigen. 
Thans komen daarbij de belangen van de natuurbescherming. 
Ofschoon er met betrekking tot de voorgestelde wildschade-
regeling en andere onderdelen van het ontwerp rede is tot 
waardering, vroegen deze leden zich eveneens af, of de be-
langen van de landbouwproductie niet zouden worden geschaad 
door het handhaven van een redelijke wildstand als nevendoel 
in het wetsontwerp op te nemen. Hetgeen door de hiervóór aan 
het woord zijnde leden omtrent de prioriteit van het landbouw-
belang en de dienende taak van de jacht werd opgemerkt, 
konden zij dan ook ten volle onderschrijven. Zij wezen er in dit 
verband op, dat voor de landbouw schadelijk gedierte, zoals 
wilde varkens, konijnen, kraaien, enz., in het ontwerp niet als 
zodanig wordt genoemd; alles wordt onder wild gerangschikt. 
Zij gaven dan ook de voorkeur aan het thans bestaande onder-
scheid tussen wild en schadelijk gedierte. Ook vreesden zij, dat 
door deze en andere in het ontwerp opgenomen bepalingen, 
welke elders in dit verslag zullen worden besproken, de grond-
gebruikers onvoldoende mogelijkheid zouden nebben het werke-
lijk schadelijk gedierte op eigen grond te vernietigen. 

Tenslotte konden de hierbedoelde leden zich eveneens vereni-
gen met de door de leden hiervóór aan het woord uitgeoefende 
critiek op de samenstelling van de Jachtraad en met de sug-
gestie het Jachtfonds door de Jachtraad te doen beheren. Zij 
waren van oordeel, dat de leden van de Jachtraad zouden moe-
ten worden aangewezen door bij algemene maatregel van bestuur 
aan te geven representatieve organisaties, waarbij minstens de 
helft dezer leden door landbouworganisaties zou dienen te wor-
den aangewezen. 
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Verscheidene leden waren van mening, dat een van de bc-
langrijkste punten van het wetsontwerp is gelegen in de voor-
schriften omtrent de omvang van de jachtvelden, die aan één of 
meer jagers zullen kunnen worden verhuurd. Door te bevor-
deren, dat niet te kleine jachtvelden worden gevormd, hoopt 
men in staat te zijn een wildstand te verkrijgen, welke niet te 
groot is om de belangen van de landbouw te schaden en niet te 
klein om de jacht en de natuurbescherming in het gedrang te 
doen komen. Voorts zouden deze jachtvelden als grondslag 
moeten dienen voor de regeling van de vergoeding aan de door 
wildschade gedupeerde boeren. Deze leden waren evenwel van 
mening, dat de uitwerking van deze opzet in het wetsontwerp 
gebrekkig is geregeld, zodat reeksen vragen openblijven. Zij 
kwamen hierop terug bij hun beschouwingen over de uitoefe-
ning van de jacht. 

Sommige leden juichten de indiening van dit wetsontwerp 
toe. Zij zagen hierin een ernstige poging om verbetering te 
brengen in de weinig bevredigende toestanden, welke thans in 
sommige opzichten op het gebied van de jacht bestaan. Hierbij 
is getracht de verschillende en in bepaalde gevallen tegenstrij-
dige belangen, welke op het onderhavige terrein in het geding 
zijn, zoveel mogelijk recht te doen wedervaren. Uiteraard draagt 
het ontwerp op verschillende punten duidelijk de kenmerken 
van de tot stand gekomen compromissen. Aangezien deze blij-
kens het gepubliceerde voorontwerp de instemming hebben van 
de representatieve organisaties op het gebied van de landbouw, 
de jacht en de natuurbescherming, meenden deze leden, dat 
hieraan verder niet moet worden getornd. Zij konden zich in 
het algemeen dan ook verenigen met de op blz. 4 en 5 van de 
Memorie van Toelichting samengevatte beginselen van het wets-
voorstel, evenals met de daargenoemde wijzigingen vergeleken 
met de thans geldende wet, waaronder de uitbreiding van het 
begrip „wild" door omzetting van „schadelijk gedierte" in 
„schadelijk wild". Aan de voor dit laatste in de Memorie van 
Toelichting (blz. 4) aangevoerde argumenten hadden zij niets 
toe te voegen. 

Tenslotte konden deze leden instemmen met de voorgestelde 
samenstelling van de Jachtraad. Hoewel het landbouwbelang 
uiteraard voorop dient te staan, moet dit niet in elk opzicht 
alle gevallen eenzijdig de doorslag kunnen geven. In en door 
de jacht vindt een niet te verwaarlozen deel der bevolking, 
waaronder jachtopzieners, poeliers, wapenhandelaren, patroon-
fabrieken en hun personeel, kooikers en winkeliers, een bestaan. 
Zij drongen er op aan in de Jachtraad ook deskundigen op het 
gebied van de dierenbescherming op te nemen, en op het gebied 
v;>n de bosbouw en het eendenkooibedrijf. 

§ 2. Het genot van de jacht. 

Vele leden waren van oordeel, dat de gebruiker van de 
grond uitsluitend gerechtigd dient te zijn om over het jacht-
recht te beschikken. Het voorbehouden van dit recht aan de 
verpachter in een pachtovereenkomst zouden zij als een nietig 
beding - willen zien. Het afstaan van het jachtrecht door de 
pachter zou bij afzonderlijke overeenkomst moeten worden 
geregeld voor een niet te lange termijn. 

Zeer vele andere leden zou het te ver gaan de bevoegdheid 
tot het maken van genoemd voorbehoud aan de verpachter te 
ontnemen en zodoende de eigendom nog verder uit te hollen, 
mits vaststaat, dat de aangerichte wildschade, aan de pachter 
wordt vergoed. 

Sommigen dezer leden wezen er voorts op, dat de grond-
eigendom hier te lande voor een niet onbelangrijk deel in 
handen is van de Staat of Staatsinstellingen, voor ongeveer de 
helft van boeren en ex-boeren, voorts van een aantal gemeen-
ten en rechtspersonen en tenslotte van een zeer beperkt aantal 
landgoedeigenaren en families, die van oudsher grond hebben 
bezeten. Zou het jachtrecht aan de Staat worden ontnomen, 
dan zouden de onder Rijkstoezicht gevormde goede jacht-
velden in de Wieringermeer, de Noordoostpolder en op andere 
Domeingronden vrijwel verdwijnen, aangezien deze dan vol-
komen zouden worden versnipperd. Voorts is het jachtrecht 
van belang voor de stichtingen of verenigingen, die het be-

houd van natuurschoon of van natuurreservaten beogen en 
daarbij gelegen cultuurgronden gewoonlijk verpachten. Het 
zou wel zeer met de doelstelling van de stichtingen tot natuur-
bescherming in strijd zijn, als deze niets te zeggen hadden 
over de levende have van haar moeizaam verworven bezit. 
Tenslotte is het jachtrecht van belang voor de landgoedeigc-
naren, die tegenwoordig de grootste moeite hebben hun goede-
ren in goede staat te houden, terwijl men het er in het algemeen 
over eens is, dat deze ten algemene nutte in stand dienen 
te worden gehouden. Een belangrijke prikkel om de zware 
lasten te dragen en de vele moeilijkheden te overwinnen, 
wordt hier vaak gevormd door de jacht, welke bovendien 
doorgaans voor de eigenaar, die sterk verbonden is met zijn 
goed, een gevoelig punt vormt. Het ontnemen van het jacht-
recht op de met een landgoed een geheel vormende pacht-
hoeven en losse landerijen aan de eigenaar zou ongetwijfeld 
een zeer sterke weerslag hebben op de bereidheid cultuurgron-
den te blijven verpachten voor landbouwdoeleinden en deze 
niet te bebossen. 

Voorts dient bedacht te worden — zo vervolgden deze 
leden —, dat er zelden van eigenlijke wildschade, maar door-
gaans van konijnenschade sprake is. Om deze te voorkomen 
is het in het geheel niet nodig het jachtrecht aan de pachter toe 
te kennen, aangezien de Overheid blijkens het ontwerp over 
meer dan voldoende bevoegdheden zal beschikken om aan deze 
schade paal en perk te stellen. Het is ook zeer de vraag, of 
pachters, die wildschade ondervinden, er bij gebaat zouden zijn, 
als zij op de door hen gepachte grond mochten jagen. Het 
doden en vangen van konijnen zal hun toch reeds vrij staan, 
terwijl het jagen om effect te hebben in de naburige dekkingen 
en terreinen zou moeten geschieden, waar zij toch niet mogen 
komen, zodat zij slechts met een groot tijdverlies enkele stuks 
zouden kunnen schieten. De ver gaande regeling in zake de 
wildschade, welke thans wordt voorgesteld, zal voor de pachter 
dan ook veel effectiever zijn dan het toekennen van het jacht-
recht. Bovendien staat het — zo besloten deze leden — vast, 
dat het toekennen van het jachtrecht aan de grondgebruiker 
een dusdanige versnippering van de jachtvelden ten gevolge zou 
hebben, dat de wildstand in enkele jaren nagenoeg volledig 
zou zijn verdwenen, hetgeen toch zeker niet de bedoeling van 
het ontwerpen ener nieuwe jachtwet kan zijn. 

§ 3. De jachtacten. 

Zeer vele leden waren van mening, dat aan de grond-
gebruikers zeer goedkope of kosteloze jachtakten moeten 
kunnen worden verleend voor de bestrijding van schadelijk 
wild. Zij verwezen in dit verband naar hun bij de aanvang 
van dit verslag weergegeven beschouwingen in zake de veilig-
stelling van de belangen van de landbouw. 

Velen dezer leden zouden er ook de voorkeur aan geven, 
indien Gedeputeerde Staten in plaats van de Minister van 
Justitie zouden worden aangewezen als beroepsinstantie voor 
beslissingen omtrent het verlenen van jachtacten. 

Andere leden bestreden de stelling, dat de grondgebruiker 
een jachtacte nodig zou hebben om schadelijk wild en onbe-
schermde vogels te bemachtigen. Hij zou slechts een jachtakte 
nodig hebben, indien hij die dieren wil bemachtigen door ze 
te schieten. De aan de grondgebruiker in artikel 22, leden 2 en 
3 toegekende bevoegdheid tot het bemachtigen van schadelijk 
wild met de daargenoemde middelen gaat reeds veel verder 
dan die, welke hem thans ingevolge artikel 54 van de Jachtwet 
1923 toekomt. Bovendien zullen door of vanwege de Minister ') 
krachtens de ontworpen artikelen 53 en 54 alle belemmeringen 
om de grondgebruiker te helpen met afwijking van de voor-
schriften, bij of krachtens de wet gegeven, kunnen worden op-
geruimd, zodat, zoals ook in de toelichting op deze artikelen 
staat vermeld, in de meest dringende gevallen met de gewenste 
snelheid zal kunnen worden opgetreden. Tenslotte zal volgens 
het ontwerp het initiatief tot extra-bestrijding van het schadelijk 
wild niet meer van de pachter behoeven uit te gaan, zodat ook 

*) Met de „Minister" wordt in dit verslag, evenals in het wetsontwerp, 
bedoeld de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
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de Wildschadecommissie, indien zij schade vreest, tijdig ver-
gunningen kan doen aanvragen om die schade te keren. 

Verscheidene leden wezen er op, dat in het wetsontwerp geen 
objectieve maatstaven zijn neergelegd op grond waarvan een 
objectieve maatstaven zijn neergelegd, op grond waarvan een 
jachtacte kan worden geweigerd of ingetrokken, indien mis-
bruik van de bevoegdheid om te jagen moet worden gevreesd 
of worden aangenomen. Is het de bedoeling om zoals ook thans 
reeds geschiedt het jagen op jachtvelden, welk niet aan de door 
de Minister gestelde regelen omtrent de afmetingen voldoen, als 
misbruik te beschouwen? 

§ 4. De uitoefening van de jacht. 
Verscheidene leden, die de omvang van de jachtvelden 

reeds ter sprake brachten en de ter zake voorgestelde regeling 
in dit wetsontwerp gebrekkig achtten, zoals in de aanvang 
van dit verslag bleek, vroegen zich ai, of de vaagheid van 
dcis regeling moet worden toegeschreven aan het feit, dat 
de Minister niet precies voor ogen staat, hoe hij het een en 
ander wil verwezenlijken, dan wel aan de omstandigheid, 
dat de Minister de regeling, welke hem voor ogen staat, niet 
reeds thans wenst vast te leggen. In het ontwerp is immers 
nergens bepaald, dat men verplicht is zijn grond in een jacht-
veld in te brengen, zonder welke verplichting de regeling 
evenwel in de lucht hangt. Wanneer in een bepaald gebied een 
aantal jachtgerechtigden zijn grond niet in het jachtveld in-
brengt, is noch de regulering van de wildstand noch de grond-
slag voor een schadevergoedingsregeling gewaarborgd. Ziet de 
Minister wellicht een mogelijkheid toch aaneengesloten jacht-
velden te verkrijgen door uitoefening van één of meer van de 
vele hem in dit ontwerp toegekende bevoegdheden? Gaarne 
zouden deze leden een nadere uiteenzetting ter zake tegemoet-
zien. Zij drongen er op aan het een en ander in de wet te 
regelen, zodat vast komt te staan, wat er met betrekking tot 
de omvang der jachtvelden zal geschieden. Hiervoor is te meer 
reden, aangezien de Minister reeds enige tijd voorschriften 
geeft omtrent een minimumgrootte van jachtvelden van 40 ha, 
terwijl dit huns inziens in strijd is met de thans geldende Jacht-
wet. De desbetreffende door het lid der Kamer, de heer 
Zegers gestelde vragen (Zie Aanhangsel Tweede Kamer, Zit-
ting 1946—1947, blz. 255) zijn destijds door de Minister op 
weinig bevredigende wijze beantwoord. Zelfs al zou de Minister 
slagen in zijn voornemen tot het verkrijgen van de door hem 
begeerde omvang der jachtvelden, dan nog zou de schade-
vergoedingsregeling allerminst zijn gefundeerd. Op grond van 
artikel 26, letter b, zal het verboden zijn te jagen in een 
jachtveld, dat niet voldoet aan de krachtens artikel 21 door 
de Minister gestelde regelen omtrent de afmetingen daarvan. 
Zal zodoende het in artikel 4 toegekende jachtrecht aan een 
eigenaar of grondgebruiker, die zijn grond niet inbrengt in 
een jachtveld van de voorgeschreven afmetingen, kunnen 
worden ontnomen? Zal b.v. een kleine boer, die acht hectaren 
in eigendom heeft of pacht, niet kunnen jagen, indien een mini-
mumgrootte wordt voorgeschreven van 40 ha? 

Andere leden konden zich wel verenigen met de ten deze 
voorgestelde regeling. Zij meenden, dat het niet mogelijk is deze 
materie, welke zozeer afhankelijk is van plaats en tijd, in de 
wet te regelen. Zou iedere grondgebruiker de bevoegdheid 
krijgen op de bij hem in gebruik zijnde grond, ongeacht de 
grootte daarvan, ook op niet schadelijk wild te jagen, dan zou 
er van een redelijke wildstand niet veel overblijven. 

Sommige leden merkten op, dat het wel geen nader betoog 
behoeft, dat de bevordering van het ontstaan van afgeronde 
en onder deskundig toezicht staande jachtvelden, een der in de 
Memorie van Toelichting genoemde doeleinden van het wets-
ontwerp, het best zou kunnen worden bereikt door instelling 
van z.g. jachtschappen. De Regering heeft de verplichting tot 
vorming van jachtschappen echter niet in het ontwerp willen 
opnemen als niet passend voor de Nederlandse verhoudingen. 
In het wetsontwerp tot wijziging van de Visserijwet (no. 2611) 
is echter wel een regeling van soortgelijke strekking (de ver-
plichting tot verhuring aan een openbaar lichaam) opgenomen. 
In verband hiermede zouden deze leden gaarne een nadere 

motivering tegemoetzien van het te dezen aanzien door de 
Regering ingenomen standpunt. Wil men een redelijke wild-
stand behouden, dan zal er een einde moeten komen aan de 
z.g. kantjesjagerij, hetgeen slechts kan worden bereikt door de 
eis te stellen, dat de jachtvelden een behoorlijke oppervlakte 
moeten hebbeii. riet thans geldende voorschrift van een mini-
mumoppervlakle van 40 ha gaat met name voor de polder-
gebieden, waarin vrijwel geen gronden of andere aan het wild 
dekking biedende houtonstanden voorkomen, naar hun mening 
niet ver genoeg. De praktijk heeft geleerd, dat in dit soort pol-
derjacht slechts een redelijke wildstand kan worden behouden, 
indien een polder een afgerond jachtterrein vormt, waarin de 
jacht slechts door één gerechtigde (al dan niet een combinatie 
van jagers) wordt uitgeoefend. Ook met het oog op de schade-
vergoedingsregeling verdient afbakening van afgeronde en niet 
te kleine jachtterreinen de voorkeur boven een vrij sterke ver-
snippering. zoals thans in zeer vele gevallen voorkomt. 

Vele leden vroegen, waarom er een verbod wordt gesteld om 
op Zondag te jagen. Zeer vele andere leden wezen er op, dat 
dit verbod in ons land altijd heeft gegolden en stelden er p:ijs 
op bij voorbaat te verklaren, zo de voorgaande vraag een 
suggestie mocht inhouden om dit verbod op te heffen, dat zij 
van oordeel zijn, dat dit onverkort dient te worden gehand-
haafd. 

§ 5. De eendenkooien. 

Het had vele leden verwonderd, dat in het wetsontwerp 
wordt voorgesteld de instandhouding van eendenkooien te 
bemoeilijken. Deze zullen moeten worden geregistreerd en 
elk jaar opnieuw erkend, waartoe de eigenaar jaarlijks vóór 
1 Maart een verzoek moet indienen. Wat zal er geschieden, 
indien dit wordt vergeten? Zal dan de kooi worden gesloten? 
Het zou in ieder geval aanbeveling verdienen de mogelijkheid 
te openen in bijzondere gevallen de erkenning ook te ver-
lenen, indien ten tijde van de indiening van het verzoek meer 
dan vijf jaren zijn verlopen sedert de geldigheidsduur der 
vorige erkenning is geëindigd. Voorts wordt de mogelijkheid tot 
oprichting van nieuwe kooien afgesloten, terwijl de kooi tijdens 
de sluiting van de jacht onklaar moet worden gemaakt, hetgeen 
betekent, dat de „stal" afwent van de pijpen en het vangen in 
het seizoen belangrijk moeilijker wordt gemaakt. Door het een 
en ander worden al degenen getroffen, die in het kooikersvak 
een bestaan hebben. Tenslotte waren deze leden van mening, 
dat ook een vertegenwoordiger van de kooikersorganisatie in 
de Jachtraad behoort te worden opgenomen. 

Sommige leden betwijfelden eveneens, of bij de opstelling 
van de op dit onderdeel betrekking hebbende wetsartikelen wel 
in voldoende mate rekening is gehouden met de bijzondere 
aard van het kooibedrijf, met name wat betreft de voorgestelde 
maatregelen om stroperij door middel van de kooien (het 
vangen van eenden in gesloten tijd) tegen te gaan. Het onge-
schikt maken van de kooi voor de vangst en het later weer be-
drijfsklaar maken daarvan zal op zodanige wijze moeten kun-
nen geschieden, dat de rust in de kooi niet behoeft te worden 
verstoord. Voorts stonden deze leden op het standpunt, dat de 
eendenkooien althans voor de instandhouding van de wildstand 
hier te lande veeleer een voordeel dan een nadeel betekenden, 
zodat een verdere inperking van het aantal eendenkooien huns 
inziens geen aanbeveling verdient. 

Enige leden vroegen, of de opening en de sluiting van het 
vangseizoen voor de eendenkooien niet in handen zou kunnen 
worden gelegd van de provinciale besturen, dan wel de Minister 
bereid is zich hieromtrent provinciaal te doen voorlichten. Ten 
einde de verschillende belangen en ook de klimatologische ver-
schillen van de gewesten beter tot hun recht te doen komen, 
zou de opening en de sluiting van het jachtseizoen dienen te 
worden gevarieerd. Zodoende zou in bepaalde provincies het 
kooikersbedrijf langer kunnen worden uitgeoefend. Hiertegen 
behoeven geen bezwaren te bestaan, aangezien de reden tot 
vroege sluiting der jacht, het aanbreken van het paarseizoen, 
hier niet geldt, doordat parende eenden niet meer in de kooien 
worden gevangen. 
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Weer andere leden wezen er op, dat de afpalingsafstand van 
eendenkooien, in het bijzonder bij ruilverkavelingen, vaak een 
beletsel vormt om de verkaveling op de beste wijze door te 
voeren. Zij achtten het daarom gewenst de mogelijkheid te 
scheppen in bepaalde gevallen de bestaande afpalingsafstand in 
te perken. Of zou het wellicht de voorkeur verdienen in de 
nieuwe wet de afpalingsafstand van alle eendenkooien te be-
palen op b.v. 300 meter, voor zover rechten op grotere af-
palingsafstanden mochten bestaan? 

§ 6. Bepalingen in zake wildschade 
Verscheidene leden merkten op, dat artikel 45 van het ont-

werp ten doel heeft, de jachthouder aansprakelijk te stellen 
voor de in zijn jachtveld aangerichte wildschade. De plicht tot 
schadevergoeding is echter niet met zoveel woorden in het 
ontwerp te vinden. Deze kan er slechts met behulp van be-
palingcn uit het Burgerlijk Wetboek uit worden geconstrueerd. 
De gedupeerde grondgebruiker zal een vordering tegen de 
jnchthouder aanhangig moeten maken bij de rechter. Beschouwt 
deze de vage bepalingen in zake de schadeplichtigheid als ver-
bindend, dan behoeft de vordering nog niet te worden toe-
gewezen, aangezien de jachthouder immers alleen aansprake-
lijk is, indien hij heeft nagelaten, datgene te doen, wat een 
goed jager betaamt ter voorkoming van schade. Bovendien 
zal wel nimmer het bewijs te leveren zijn, dat de schade is 
aangericht door uit hef jachtveld van de jachthouder afkomstig 
wild. Deze leden waren van oordeel, dat er van de uitkering van 
schadevergoeding slechts iets terecht zal komen, indien deze 
geschiedt door het Jachtfonds. Op grond van het een en ander 
zagen zij weinig reden om de toepassing van de voorgestelde 
regeling, welke door de Regering als een van de belangrijkste 
grondslagen der nieuwe Jachtwet wordt beschouwd, met ver-
trouwen tegemoet te zien. 

Vele andere leden achtten de in dit ontwerp neergelegde 
witdschaderegeling een grote verbetering, vergeleken bij de 
huidige toestand. Het leek hun evenwel gewenst, dat de wild-
schadecommissies uitsluitend bestaan uit vertegenwoordigers 
van de I.andbouwvoorlichtingsdienst en kenners van de natuur. 
Voorts dient huns inziens de schade steeds getaxeerd te worden, 
ook, indien er overeenstemming bestaat tussen grondgebruiker 
en jachthouder omtrent het bedrag daarvan. Dit achtten zij 
nodig om resten van feodale verhoudingen op te ruimen. 

Andere leden drongen er op aan, ook bosbouwdeskundigen 
deel te doen uitmaken van de wildschadecommissies, hetzij als 
lid. hetzij als plaatsvervanger van de landbouwdeskundigen. 
Bij gelijke mate van overlast zal de aan jonge bospercelen 
toegebrachte schade veelal belangrijk groter zijn dan die, toe-
gebracht aan landbouwpercelen. 

Het behoeft nauwelijks nader betoog — aldus sommige 
leden —, dat de instandhouding van een redelijke wildstand 
nooit zal mogen leiden tot een situatie, waarbij de grondge-
bruikers het kind van de rekening zouden worden. Er zal 
derhalve voor gezorgd dienen te worden, dat de omvang van 
de wildstand binnen zodanige grenzen blijft, dat schade aan 
de gewassen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, wordt voor-
komen. Met enige van in het ontwerp voorgestelde maat-
regelen om dit probleem tot een oplossing te brengen, konden 
deze leden zich volkomen verenigen, doch zij vreesden, dat de 
regeling in de praktijk tot grote moeilijkheden aanleiding zal 
geven. Van geen jachthouder kan b.v. redelijkerwijs worden 
verlangd in te staan voor schade, welke in winters met veel 
sneeuwval en langdurige vorst door hazen aan jonge fruit-
bomen kan worden toegebracht. Onder dergelijke omstandig-
heden verplaatsen de hazen, die zich normaliter slechts in een 
betrekkelijk klein gebied ophouden rondom de plaats, waar 
zij zijn geworpen, zich immers over grote afstanden. Zo kan 
het voorkomen, dat onder zulke omstandigheden hazenschade 
wordt geconstateerd in terreinen, waar vóórdien geen haas 
meer te bekennen was. Hoe zal in zulke gevallen de wildschade 
worden geregeld? Voorkomen moet worden, dat het voor 
jagers met niet te ruime beurs — en de overgrote meerderheid 
behoort tot deze categorie — bezwaarlijk wordt om de jacht 
te blijven uitoefenen, gezien de financiële risico's, welke zij in 

verband met de schadeloosstelling kunnen lopen. Deze leden 
gaven daarom de voorkeur aan een redactie van artikel 45, 
zoals is neergelegd in het voorontwerp Jachtwet van de Com-
missie tot Herziening van de Jachtwet 1923 (artikel 32), welke 
luidt: „Iedere jachthouder is verplicht in zijn jachtveld zodanige 
maatregelen te nemen als redelijkerwijze van hem kunnen wor-
den verlangd ter voorkoming van die schade door wild, welke 
niet ten laste behoort te komen van de gebruiker van de 
grond, waarop zij optreedt." De nieuwe Jachtwet heeft mede 
ten doel een matige wildstand in ons land te handhaven. Dit 
is ook in het belang van de eigenaars-grondgebruikers, in zo-
verre deze de voordelen genieten, verbonden aan het verpachten 
van de jacht. Het is dan ook redelijk, dat dit duidelijk in de 
Jachtwet tot uitdrukking komt. 

Enige leden wezen er op, dat het niet steeds mogelijk noch 
doelmatig zal zijn de aangerichte schade terstond in geld uit 
te drukken. Vaak zal moeten worden afgewacht, hoe groot 
de oogst is en welke marktwaarde de gewassen hebben om 
een verantwoorde bepaling van de geleden schade te kunnen 
verkrijgen. Deze mogelijkheid dient in de wet te worden 
opengelaten, in verband waarmede de artikelen 46 en 49 
wijziging zouden behoeven. 

In dit verband werd ook bepleit terug te keren tot het 
voorstel der commissie tot herziening van de Jachtwet 1923 
om niet te bepalen, dat de schade door taxateurs moet worden 
geschat. De wildschadecommissies moeten bij het controleren 
van schade vrij zijn in het nemen van de maatregelen, die 
zij gewenst achten. De hierbedoelde leden zouden het vol-
komen onjuist achten te bepalen, dat de schade ook bij over-
eenstemming tussen jachthouder en grondgebruiker moet 
worden getaxeerd. Feodale verhoudingen kunnen in ons land 
niet meer bestaan ingevolge de huidige pachtwetgeving. Wan-
neer door een pachter genoegen wordt genomen met een 
geringe schadevergoeding, zal de oorzaak daarvan doorgaans 
zijn gelegen in een zeer lage pacht of in onverplichte boer-
derijbouw. Een bepaling als bovenbedoeld zou slechts tenge-
volge hebben, dat een tussen verpachter en pachter bestaande 
goede verstandhouding onnodig wordt verstoord. 

§ 7. Het vervoer van en de handel in wild 
Vele leden vroegen zich af, of het wel nodig is een zo uit-

voerige regeling als wordt voorgesteld in de nieuwe Jachtwet 
op te nemen. Zal deze niet een ruime mogelijkheid bieden 
tot fraude en is het wel zeker, dat de stroperij daardoor in 
belangrijke mate zal worden tegengegaan? 

Vele andere leden juichten de voorgestelde regeling toe. 
Huns inziens biedt deze wel degelijk mogelijkheden om de 
stroperij intensiever te bestrijden. 

Artikelen 
Artikel I. Enige leden drongen er op aan in het tweede 

lid te bepalen, dat onder „veld" eveneens de openbare 
wegen — ook waterwegen —• en voetpaden worden begrepen, 
welke zijn gelegen door, langs of in de onmiddellijke nabij-
heid van het veld. Tharjs blijkt slechts uit de toelichting op 
artikel 22, lid 4, dat dit de bedoeling van de wetgever is, 
doch de rechter is hier niet aan gebonden. Het verdient daar-
om de voorkeur het een en ander uitdrukkelijk in de wet 
zelf vast te leggen. 

Voorts merkten deze leden op, dat er in het verleden ver-
schil van mening heeft bestaan over de vraag, of de rivier-
monden begrepen zijn onder de binnenwateren. Zij zouden dit 
gaarne nadrukkelijk door de Minister zien bevestigd. 

Artikel 2. Gevraagd werd, of het wel nodig is de holenduif 
onder „klein wild" te rangschikken en het niet juister ware 
deze op te nemen in de Vogelwet 1936. 

Vele leden wezen er op, dat onder „schadelijk wild" thans 
een aantal vogelsoorten, met name houtduiven, alle soorten 
kraaien, Vlaamse gaaien en eksters, is gerangschikt. Krachtens 
de bestaande Vogelwet kan de bestrijding van deze inderdaad 
schadelijke volgels op goedkope wijze plaats vinden. Krachtens 
dit wetsontwerp zou men zich hiervoor een jachtacte moeten 
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aanschaffen, waarvan de kosten f 55 zullen gaan bedragen, 
hetgeen voor velen een te zware last moet worden geacht. Ook 
vroegen deze leden of hazen niet als „schadelijk wild" moeten 
worden beschouwd in jonge boomgaarden. 

Andere leden achtten het voorgaande onjuist; zij verwezen 
naar hun bij de algemene beschouwingen naar aanleiding van 
de jachtacten gehouden betoog (zie § 3 van dit verslag). 

Artikel 4. Gevraagd werd, wie bij de voorgestelde regeling 
zal zijn gerechtigd tot het genot van de jacht in geval van 
onderverpachting, terwijl de eigenaar zich bij de pachtovereen-
komst niet het genot van de jacht heeft voorbehouden. 

Artikel 5. Er werd op gewezen, dat de overeenkomst tot 
verhuur van het genot van de jacht ook in stand zal moeten 
blijven, wanneer de eigendom van de grond anders dan door 
overdracht overgaat en wanneer de eigenaar het recht van 
erfpacht, vruchtgebruik of beklemming op zijn grond vestigt. 

Enige leden waren van oordeel, dat ingevolge deze bepaling 
de rechten van de nieuwe grondgebruiker ten onrechte kunnen 
worden beknot. Zodoende zal immers aan een grondgebruiker 
het hem in artikel 6, lid 4 toegekende recht kunnen worden 
ontnomen om toestemming te weigeren tot het afstaan van het 
genot van de jacht door de eigenaar aan derden. 

Artikel 6. Gevraagd werd, wat er zal geschieden, indien de 
grondgebruiker weigert de in lid 4 bedoelde toestemming te 
geven en ook niet zelf wil jagen. Zou de grondgebruiker zo-
doende kunnen bewerkstelligen, dat er op de bij hem in gebruik 
zijnde grond in het geheel niet wordt gejaagd? 

Enige leden gaven er de voorkeur aan, de duur van de 
huurovereenkomst in de wet zelf te regelen in plaats van de 
bevoegdheid hiertoe aan de Minister te geven, zoals thans in 
het 5de lid wordt voorgesteld. 

Artikel 7. Het werd gewenst geacht in lid I, letter a ook 
klein- en pleegkinderen te noemen. 

Artikel 10. Het werd niet juist geacht in lid 2, letter b 
minderjarige personen uit te sluiten en te spreken van meerder-
jarige huisgenoten en meerderjarig personeel van de jachthou-
der, terwijl deze zelf niet meerderjarig behoeft te zijn. 

Enkele leden waren van mening, dat in lid 2, letter b het 
woord „schadelijk" dient te vervallen. Het komt immers zeer 
vaak voor, dat jachthouders en jachtopzieners onder een kip 
eieren uitbroeden van gestoorde nesten van fazanten, eenden 
en patrijzen. 

Artikelen 13 en 14. Enige leden achtten de in artikel 13, 
lid 2, letter a, en artikel 14, letter b genoemde gronden, waar-
op een jachtacte kan worden geweigerd, onderscheidenlijk in-
getrokken, te vaag. 

Artikel 20. Enige leden bepleitten schrapping van het 2de 
lid. In het voorontwerp van de Commissie tot herziening van 
de Jachtwet 1923 was 1 Maart opgenomen als begindatum 
van de periode, waarin de jacht niet zal mogen worden ge-
opend. In het wetsontwerp is deze datum verschoven naar 
16 Februari, terwijl in internationaal verband getracht wordt 
1 Maart als algemene sluitingsdatum door te voeren. Ander-
zijds kan de datum van 15 Juli te laat zijn voor de opening 
van de grof-wildjacht. Het lijkt dan ook de voorkeur te ver-
dienen in dezen de resultaten van het wetenschappelijk onder-
zoek en van internationale conventies af te wachten en voor-
lopig de Minister geheel vrij te laten bij de regeling van de 
opening en sluiting der jacht. 

Artikel 22. Enkele leden wezen er op, dat in lid 1, letter a 
in afwijking van het voorontwerp wordt verwezen naar de 
Vogelwet 1936. Dit heeft ten gevolge, dat niet alleen de slecht-
valken en de havikken als jachtvogel worden aangewezen, doch 
ook de in artikel 10 van het Vogelbesluit 1937 genoemde klap-
eksters. Deze dienen echter slechts als lokvogels voor de jacht-
vogels, zodat die niet in deze bepaling thuishoren. 

Gevraagd werd, of in lid 3, achter het woord „klemmen" 
niet kan worden toegevoegd: die zodanig geconstrueerd zijn, 

dat zij de gevangen dieren onmiddellijk doden. Het gebruik 
van gewone klemmen is uit een oogpunt van dierenbescherming 
af te keuren, terwijl er tegenwoordig klemmen verkrijgbaar 
zijn, welke de gevangen dieren onmiddellijk doden. 

Enige leden wezen er op, dat in lid 5 ook nog genoemd 
dienen te worden: beugels, vallen en klemmen, terwijl „stalt-
netten" beter kan worden vervangen door: netten. Naast stalt-
netten worden namelijk nog andere soorten netten, o.a. sleep-
en slagnetten gebruikt voor het stropen van wild. 

Ook hadden deze leden een bepaling gemist overeenkomstig 
artikel 16, lid 3 van de Jachtwet 1923, krachtens welke onder 
de verboden middelen ook worden begrepen materialen tot 
onmiddellijke vervaardiging daarvan, tenzij van een andere be-
stemming blijkt. 

Tenslotte stelden dezelfde leden voor, in lid 6 de woorden 
„en uitsluitend met de hand ondersteund" te schrappen. Deze 
eis kan noch bij het schieten van grofwild, noch bij het jagen 
op schadelijk wild door de grondgebruiker worden gesteld, 
terwijl de Minister krachtens artikel 1, letter b van dit artikel 
toch de bevoegdheid heeft om gemonteerde en andere geweren, 
die bepaald schadelijk zijn voor het wild, te verbieden. 

Artikel 24. Enkele leden vroegen, of dit artikel niet geheel 
kan vervallen, indien in artikel 25 ook de jachtvogel wordt 
genoemd. 

Artikel 26. Sommige leden drongen er op aan, onder letter 
h te bepalen, dat in geval van strenge vorst in het geheel niet 
op waterwild mag worden gejaagd. 

Artikel 28. Algemeen werd er op aangedrongen het Jacht-
fonds tevens dienstbaar te maken aan de vergoeding voor 
wildschade, waarvoor de jachthouder niet aansprakelijk kan 
worden gesteld, zoals b.v. de schade, veroorzaakt door trek-
kend wild, welke krachtens artikel 45 niet op de jachthouder 
zal kunnen worden verhaald. 

Artikel 40. Enkele leden achtten het gewenst te bepalen, 
dat onder „kooiker" niet wordt verstaan degene, die in dienst-
verband voorzien van een jachtacte feitelijk de eendenvangst 
uitoefent. 

Voorts wezen zij er op, dat het bepaalde in lid 2 er niet toe 
mag leiden, dat een onschuldige eigenaar van een kooi wordt 
getroffen door sluiting daarvan, doordat een ander een over-
treding heeft begaan. 

Artikel 41. Ten einde de aard en het doel van het kooi-
recht beter tot uiting te doen komen, bepleitten sommige leden, 
onder verwijzing naar hun ter zake bij de algemene beschou-
wingen gemaakte opmerkingen (zie § 5 van dit verslag), 
de redactie van het eerste lid te wijzigen, zodat het als volgt 
komt te luiden: 

/ . Onder „kooirecht" wordt in dit artikel verstaan het uit-
zonderingsrecht, dat rust op alle gronden en velden, gelegen 
binnen de begrenzing, beschreven bij de in artikel 38, lid 1 
bedoelde registratie der eendenkooien. De begrenzing van het 
kooirecht wordt voor zover mogelijk aangegeven door palen, 
voorzien van een door Onze Minister vastgesteld opschrift en 
geplaatst volgens diens voorschrift. 

Indien deze wijziging wordt aangebracht, zullen in artikel 10, 
lid 2, letter a de woorden „de afpalingskring" dienen te worden 
vervangen door de woorden: het kooirecht. 

Artikel 50. Opgemerkt werd, dat de redactie van het slot 
van deze bepaling te wensen overlaat. 

Artikel 54. Met betrekking tot lid 1 merkten enige leden 
op, dat verwilderde duiven niet waren genoemd in het over-
eenkomstige artikel van het voorontwerp. Hoewel zij erkenden, 
dat de landbouw beschermd dient te worden tegen de door 
verwilderde duiven aangerichte schade, meenden zij, dat deze 
materie niet incidenteel in de Jachtwet moet worden geregeld. 
Zij achtten het juister, evenals is geschied met betrekking tot 
loslopende honden, een bepaling ter zake op te nemen in de 



Veewet. Daarbij zou tevens onder ogen kunnen worden gezien, 
of de voorschriften van artikel 65 van de Veewet niet moeten 
worden uitgebreid ter beteugeling van het euvel der loslopende 
honden. 

Tenslotte wezen zij er op, dat de thans voorgestelde tekst 
van het eerste lid zeer wel aanleiding zou kunnen geven tot het 
op grote schaal schieten van postduiven, hetgeen overtreding 
van artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht zou opleveren. 

Andere leden betreurden het, dat niet meer dwingend wordt 
voorgeschreven de wildschadecommissies te horen, die een ob-
jectieve voorlichting omtrent de gerezen moeilijkheden kunnen 
geven. 

Artikel 57. Enige leden vroegen met betrekking tot lid 1, 
wat onder „beheerder" moet worden verstaan. Voorts drongen 
zij er op aan, aan het slot van dit lid toe te voegen: voor zover 
deze maatregelen met een normaal bosbeheer overeenstemtrien. 

Artikel 65. Er werd op aangedrongen het in lid 1, letter a 
bepaalde uit te breiden tot het wild, dat een wildhandelaar in 
een koelhuis heeft doen opslaan. 

Artikel 69. Gevraagd werd, of de in lid 1 gegeven opsonv 
niing met het oog op de artikelen 67 en 68 niet moet worden 
uitgebreid met: merken. 

Artikel 71. Gevraagd werd, waarom de mogelijkheid van de 
rechter om de bevoegdheid tot jagen voor ten hoogste vijf jaar 
te ontzeggen is beperkt tot misdrijven, welke met een geweer 
zijn gepleegd. 

Artikel 84. Gevraagd werd, of er op de hierbedoelde do-
meingronden ook grondgebruikers zijn gevestigd. 

Artikel 88. Vele leden achtten het minder juist, om via deze 
wet belangrijke wijzigingen aan te brengen in de Vogelwet 1936. 

Aldus vastgesteld 11 December 1953. 
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