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Bepalingen betreffende de jacht 

Amendementen van de heer Den Hartog c.s. 

No. 10 

Ingezonden 9 Juni 1954. 

\ 

De ondergetekenden hebben de eer de volgende amendc-
menten voor te stellen: 

I 
In Artikel 1, lid 1, tussen de onderdelen, aanvangende met: 

„jachtopzichter" en „wildhandelaar" in te voegen: 
„kooiker": de jachthouder, of degene, die krachtens schrifte-

lijk gesloten overeenkomst het eendenkooibedrijf voor de 
jachthouder uitoefent. 

Toelichting 
De strekking van het amendement is nader aan te geven, 

wie krachtens de bepalingen van deze wet als kooiker moet 
worden beschouwd. 

II 
Artikel 20, lid 2, te lezen als volgt: 
2. Onze Minister regelt, de Jachtraad gehoord, in hoeverre 

de jacht op ander dan schadelijk wild zal zijn geopend. Deze 
jacht wordt niet geopend gedurende het tijdvak van 16 Fe-
bruari tot 15 Juli dan in zoverre de belangen van de landbouw 
zulks eisen. 

Toelichting 
De bedoeling van het amendement is vast te leggen, dat de 

bepaling van de tijdstippen van opening en sluiting van de 
jacht op ander dan schadelijk wild in overleg met de Jachtraad 
zal plaats hebben. 

III 
In Artikel 26, lid 1, onder e, wordt in plaats van „l Octo-

ber" telkens gelezen: 15 Augustus. 

Toelichting 
Het jagen in vrijwel volslagen duisternis of diepe scheme-

ring is uit een oogpunt van weidelijkheid sterk te veroordelen. 
Ziek schieten van wild is daarvan het onvermijdelijk gevolg. 
De periode, gedurende welke van één uur vóór zonsopgang tot 
één uur na zonsondergang op waterwild mag worden gejaagd, 
dient derhalve zo veel beperkt te worden als met het oog op 
de landbouwbelangen mogelijk is. 

IV 
De leden 1 tot en met 4 van Artikel 38 te lezen als volgt: 
1. Geregistreerd worden eendenkooien, welke in het tijd-

vak van 1 Juli 1946 tot 1 Juli 1951 tenminste eenmaal bij onze 
Commissaris in de provincie, waarin de kooi gelegen is, wer-
den geregistreerd. 

2. Eendenkooien, welke niet voldoen aan de in het eerste 
lid gestelde voorwaarde, zullen geregistreerd kunnen worden, 
indien onze Minister, gehoord de Jachtraad, daartoe termen 
aanwezig acht. 

3. Elke eendenkooi, welke daarvoor krachtens het eerste 
lid in aanmerking komt en de eendenkooi, welke daarvoor 
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krachtens het tweede lid volgens onze Minister in aanmerking 
komt, wordt, indien de eigenaar dit verzoekt vóór 1 Maart van 
het jaar, volgend op dat, waarin deze wet in werking treedt, 
bij Onze Minister geregistreerd. 

4. Deze registratie wordt geweigerd, indien ten tijde van 
de indiening van het verzoek meer dan vijf jaren zijn verlopen 
sedert de geldigheidsduur der vorige registratie is geëindigd. 

In lid 5 van dit artikel wordt in de voorlaatste regel in plaats 
van „erkenning" gelezen: registratie. 

Bij aanneming van deze amendementen dient in Artikel 22, 
sub 1, letter d, het woord: „erkende" te worden vervangen 
door: geregistreerde; 

voorts dient in Artikel 39, _sub 1, het woord: „erkenning" 
te worden vervangen door: registratie, hetgeen eveneens dient 
te geschieden in Artikel 39, sub 2, en wel op twee plaatsen; 

tenslotte dient in Artikel 80 in plaats van „erkenning inge-
volge artikel 38, tweede lid" te worden gelezen: registratie in-
gevolge artikel 38, derde lid. 

Toelichting 
De strekking van deze amendementen is te doen uitkomen, 

dat het kooirecht een zakelijk recht is, dat niet meer behoeft 
te worden erkend, en voorts om de mogelijkheid te openen, 
nieuwe kooien op te richten, indien de Minister, gehoord de 
Jachtraad, daartoe termen aanwezig acht. 

V 
In Artikel 41 het eerste lid te vervangen door twee nieuwe 

leden, luidende als volgt: 
1. 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 bedoelde 
registratie der eendenkooi. 

2. De begrenzing van het kooirecht wordt voor zover moge-
lijk aangegeven door palen, voorzien van een door onze Mi-
nister vastgesteld opschrift en geplaatst volgens diens voor-
schriften. 

Bij aanneming van dit amendement zullen de bestaande leden 
2 en volgende van dit artikel moeten worden vernummerd in 3 
en volgende. 

Toelichting 
De strekking van dit amendement is ook in deze wet te doen 

uitkomen, wat onder het kooirecht moet worden verstaan. 

DEN HARTOG 
ANKERSMIT 
DE RUITER 
OUD 
KORTHALS 
VAN LEEUWEN 
FORTANIER—DE WIT 
ZEGERING HADDERS 
CORNELISSEN. 


