
ZITTING 1953—1954 — 2607 
Bepalingen betreffende de jacht 

Amendementen van de heer Van Koeverden c.s. 

Ingezonden 9 Juni 1954. 

No. 9 

De ondergetekenden hebben de eer de navolgende amende-
menten voor te stellen: 

l 
Aan het slot van Artikel 6, lid 5, de punt te vervangen door 

een komma en daaraan toe te voegen: 
met dien verstande, dat de duur van de overeenkomsten de 

termijn van zes jaar niet mag overschrijden. 

II 
In Artikel 10, lid 2, onder b., te schrappen de woorden: 

„schadelijk" en „en, voor zover zij de leeftijd van achttien jaren 
bereikt hebben". 

Toelichting 
De bedoeling van dit amendement is om huisgenoten van 

grondgebruikers, jachthouders, die jonger zijn dan 18 jaar, en 
hun personeel, eieren van schadelijk wild te laten rapen. 

III 
Artikel 13, lid 2, sub a., te lezen als volgt: 
a. indien er grond is om aan te nemen, dat de aanvrager 

van de bevoegdheid om te jagen of van de bevoegdheid een 
geweer voorhanden te hebben, misbruik zal maken;. 

Toelichting 
Het is gewenst, dat alleen dan een jachtacte geweigerd kan 

worden, als met grond kan worden aangenomen, dat misbruik 
zal worden gemaakt. 

IV 
Artikel 14 te lezen als volgt: 
1. De jachtacte wordt ingetrokken: 
a. indien blijkt, dat zij in strijd met het in artikel 13 be-

paalde is verleend; 
b. indien er grond is om aan te nemen, dat de houder van 

zijn bevoegdheid om een geweer voorhanden te hebben, mis-
bruik maakt. 

2. De jachtacte kan worden ingetrokken: 
a. indien er grond is om aan te nemen, dat de houder van 

zijn bevoegdheid om te jagen misbruik maakt; 
b. indien de houder van de jachtacte handelt in strijd met 

art. 45. 
Toelichting 

Lid 2, sub a: De bedoeling hiervan is om het mogelijk te 
maken, dat de jachtacte om een bepaalde reden niet te allen 
tijde ingetrokken wordt. 

Lid 2, sub b: De bedoeling hiervan is om van een jager, die 
niet doet wat een goed jager betaamt ter voorkoming van 
schade, de jachtacte te kunnen intrekken. 

Aan Artikel 21, eerste lid, wordt, na vervanging van de punt 
aan het slot door een komma, toegevoegd: 
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met dien verstande, dat ten aanzien van gronden in gebruik 
bij de gerechtigde tot het genot van de jacht, aan de afmetingen 
geen andere eis gesteld wordt dan die van een nagenoeg aan-
eengcsloten oppervlakte van tenminste tien hectare. 

Toelichting 
De bedoeling van dit amendement is de grondgebruiker-jacht-

gerechtigde, die het genot van de jacht zelf wil beoefenen, dit 
zij het met bepaalde restricties, te laten uitoefenen. 

VI 
In Artikel 53 wordt in plaats van: „Tot wering van schade 

kun door of vanwege Onze Minister", gelezen: Ter voorkoming 
of wering van schade kan aan de grondgebruiker of diens 
daartoe in aanmerking komende gemachtigde op zijn verzoek 
door of' vanwege Onze Minister. 

Toelichting 
De bedoeling van dit amendement is de grondgebruiker in 

bepaalde gevallen de bevoegdheid te geven het wild te kunnen 
afschieten. 

VII 
In Artikel 71, lid 2, wordt in de eerste regel tussen de woor-

den „Bij" en „veroordeling" ingevoegd: herhaalde. 

Toelichting 
De bedoeling van dit amendement is, dat de rechter niet 

na de eerste veroordeling de bevoegdheid tot uitpefening van 
zijn beroep aan de wildhandelaar kan ontnemen. 

VAN KOEVERDEN 
DROESEN 
ENGELBERTINK 
N. VAN DEN HEUVEL 
VAN MEEL 
VAN DER WEIJDEN 
ANDRIESSEN 
GROEN 
VAN DER ZANDEN. 


