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EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet houdende bepalingen betreffende 
de jacht. 

Nadat het Voorlopig Verslag der Commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 
De gunstige ontvangst, welke het wetsontwerp in de afdelingen 

in het algemeen heeft genoten, stemt de ondergetekenden tot 
voldoening. 

Vele leden onderschrijven de juistheid van het standpunt, dat 
de jacht naar twee zijden haar begrenzing vindt. Zij verbinden 
daaraan de opmerking, dat landbouw, jacht en natuurbescher-
ming heel goed kunnen samengaan, wanneer men er maar van 
uitgaat, dat het belang van de landbouw in de regel moet prae-
valeren boven de jacht en dat natuurbescherming in ons kleine 
land onontbeerlijk is. In dit verband willen de ondergetekenden 
de verwachting uitspreken, dat het contact tussen de verschil-
lende groepen in de Jachtraad zal kunnen bijdragen tot het 
scheppen van een sfeer van onderling vertrouwen, welke, met 
5en voldoende mate van goede wil en objectiviteit, nodig is voor 
een behoorlijke samenwerking. 

De opmerking van deze leden, dat verreweg het grootste 
aantal jagers moet worden gerekend tot de z.g. kleine jagers, 
kunnen de ondergetekenden volledig onderschrijven. De eerste 
ondergetekende heeft bij de mondelinge behandeling van het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer reeds op deze situatie ge-
wezen. 

Juist is ook, dat de nieuwe wet in het algemeen een einde zal 
maken aan het z.g. vergunningstelsel, dat de regeling van de 
gerechtigdheid tot het genot van de jacht — het begrip jacht-
houder kwam in de oude wet niet voor, maar is bovendien van 
de jachtgerechtigde wel te onderscheiden — niet wezenlijk is 
veranderd en dat de wet de nodige waarborgen bevat ter be-
scherming van de pachters tegen wildschade. 

De hier aan het woord zijnde leden, die blijk geven eveneens 
oog te hebben voor de betekenis van de Jachtraad voor de 
samenwerking tussen de onderscheidene groepen belanghebben-
den, verklaren zich voorstander van een gedecentraliseerde 
werkwijze en stellen de vraag, of de Jachtraad daarom niet het 
overkoepelende orgaan dient te zijn van gewestelijke advies-
organen. De ondergetekenden kunnen voor een zodanige decen-
tralisatie op dit terrein niet gevoelen, omdat daardoor een veel-
heid van instanties zou worden geschapen, welke aan een 
efficiënte werkwijze niet ten goede zou komen. Men bedenke 
voorts, dat de samenstelling van de Jachtraad een behoorlijke 
spreiding van zijn leden over het gehele land mogelijk maakt, 
waardoor de Jachtraad in het algemeen voldoende bekend zal 
kunnen zijn met de verschillen in regionale omstandigheden. 
Wanneer de Jachtraad daaraan behoefte gevoelt, zal zij trouwens 
voldoende gelegenheid hebben zich nog nader bij provinciale of 
gemeentelijke autoriteiten en bij de belangenorganisaties te 
oriënteren. 
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Wat de concentratie van verhuring van de jacht op de diverse 
Rijksgronden betreft, kan worden opgemerkt, dat overleg hier-
over zal plaats vinden met de hoofden van de daarbij be-
trokken departementen. De praktijk heeft reeds geleerd, dat een 
bevredigend systeem van toewijzing mogelijk is, waarbij ook de 
belangen van de kleine jagers door de mogelijkheid van ge-
zamenlijke inschrijving tot hun recht kunnen komen. 

De ondergetekenden zijn erkentelijk voor de door ver-
scheidene leden uitgesproken waardering voor het vele werk, dat 
de voorbereiding van het ontwerp-jachtwet heeft gevergd, waar-
bij op tal van punten een inderdaad niet eenvoudige belangen-
afweging noodzakelijk was. 

Wat de opmerking van deze leden aangaande de verwerping 
van het amendement-Biewenga c.s. op artikel 21 betreft, zij er 
op gewezen, dat ook in de bij dat amendement voorgestelde 
redactie van geval tot geval moest worden beoordeeld of er 
voldoende termen aanwezig waren voor het geven van de toe-
stemming. In zoverre is het verschil tussen deze redactie en die, 
welke door de Tweede Kamer is aanvaard, minder groot dan 
het op het eerste gezicht lijkt. Anderzijds stelt ook het tweede 
lid van artikel 21, zoals dit thans luidt, toch zeer duidelijk, dat 
er voor die grondgebruikers-jachthouders, voor wie de toe-
passing van de krachtens het eerste lid gestelde regelen tot on-
billijkheden zou leiden, een mogelijkheid bestaat toestemming 
te krijgen op de bij hen in gebruik zijnde gronden, die niet de 
vereiste oppervlakte hebben, te jagen. 

De huidige 40 ha regeling vindt haar wettelijke grondslag in 
artikel 8 van de Jachtwet 1923, hetwelk bepaalt, dat de jacht-
akte wordt geweigerd in geval van vrees voor misbruik van de 
bevoegdheid om te jagen of van de bevoegdheid om een geweer 
voorhanden te hebben. De ministeriële circulaire dient slechts 
als interne richtlijn voor de hoofden van plaatselijke politie bij 
de toepassing van genoemde bepaling en met name bij de han-
tering van het begrip vrees voor misbruik van de bevoegdheid 
om te jagen. Deze richtlijn houdt in wezen in, dat vrees voor 
misbruik van de bevoegdheid om te jagen aanwezig is, indien 
het jachtveld, waarover de gegadigde voor een jachtakte kan 
beschikken, een te kleine oppervlakte heeft. 

Jagen op een te kleine oppervlakte betekent nagenoeg altijd 
een parasiteren op de wildstand in de omliggende velden en 
strekt als zodanig tot nadeel van de wildstand als geheel. Het is 
een onmiskenbaar feit, dat het bestaan van te kleine jachtvelden 
vóór de totstandkoming van de zg. 40 ha regeling inderdaad op 
vele plaatsen tot decimering van de wildstand heeft geleid. Ge-
zien de algemene doelstelling van de Jachtwet 1923, welke 
mede is gericht op het behoud van een matige wildstand, dus op 
het tegengaan van een te intensieve vervolging van het wild, 
waar dit niet door de landbouwbelangen wordt geëist, past de 
interpretatie van artikel 8, zoals deze bij bovenbedoelde circu-
laire is gegeven, volkomen in het kader van de wet. 

Sommige leden, die gewagen van een zeer grote verbetering 
van de regeling van het jachtbedrijf, onder erkenning, dat de 
belangen van de landbouw en van de natuurbescherming, waar-
voor de ondergetekenden in het bijzonder hebben willen waken, 
behoorlijk zijn beschermd, laten niettemin op enkele punten 
critiek horen. Zo betreurden zij de wijziging, welke de Tweede 
Kamer in artikel 10, tweede lid onder b, heeft aangebracht, 
waardoor het ook aan de minderjarige huisgenoten van de 
grondgebruiker zal zijn toegestaan eieren van schadelijk wild te 
rapen. De ondergetekenden kunnen slechts de hoop uitspreken, 
dat de ouders en andere opvoeders ernaar zullen streven de 
jeugd een zodanige eerbied voor de levende natuur bij te 
brengen, dat zij de vogelnesten zoveel mogelijk zal ontzien. Een 
voortdurende intensieve propaganda van de zijde van instel-
lingen op het gebied van vogel- en dierenbescherming kan voor 
dit streven een goede stimulans vormen. 

Voor de vrees van deze leden, dat door de opneming van het 
nieuwe tweede lid van artikel 21 de kantjesjagerij weer haar 
kans zal krijgen ziet de eerste ondergetekende vooralsnog 
weinig reden. Het gevaar kan naar zijn oordeel door beperking 
van de toepassing der bepaling tot die gevallen, waarin de 
krachtens het eerste lid gestelde regelen tot aperte onbillijk-
heden zouden leiden, voldoende worden bezworen. Hij wil 



3 

gaarne de verzekering geven, dat bij de uitvoering steeds de 
nodige beperking zal worden betracht. 

Met betrekking tot de uit andere landen vernomen klachten 
over schade door de eendenkooien aan de eendenstand toege-
bracht, welke de leden hier aan het woord hogelijk overdreven 
achten, zij opgemerkt, dat er in ons land een aantal kooien 
zijn, welke zich uitsluitend toeleggen op de vangst van buiten 
ons land broedende eendensoorten. Het is onmiskenbaar, dat in 
deze zg. destructieve kooien jaarlijks duizenden eenden ge-
vangen worden. Ook al kan de achteruitgang in aantal van 
sommige eendensoorten, welke uit de broedgebieden wordt ver-
nomen, misschien aan andere oorzaken worden toegeschreven, 
toch zou de eerste ondergetekende niet durven beweren, dat be-
doelde kooien aan een achteruitgang onschuldig zouden zijn. 
Overigens menen de ondergetekenden, dat tekortkomingen op 
het gebied der natuurbescherming in andere landen, waaruit 
klachten afkomstig zijn, geen reden behoeven te vormen om in 
ons land maatregelen achterwege te laten, welke in het belang 
der materie wenselijk zijn. 

De eendenkooien, welke in hoofdzaak de inlandse wilde 
eenden vangen, zijn inderdaad voor de natuurbescherming van 
waarde ook als schuilplaats voor ander wild en vogels, terwijl 
op grond van recente onderzoekingen mag worden aangenomen, 
dat zij onze nationale eendenstand niet ongunstig beïnvloeden, 
integendeel er zijn tekenen, welke er op wijzen, dat deze kooien 
plaatselijk nuttig voor de eendenstand kunnen worden geacht. 

Met de opmerking van enige leden, dat de vraag, in hoeverre 
de belangen van de landbouw in de praktijk tot hun recht zullen 
komen, in hoge mate afhankelijk is van de wijze waarop het 
uitvoerend gezag van zijn ruime bevoegdheden in dit opzicht 
gebruik zal maken, stemmen de ondergetekenden volledig in. 
Inderdaad is mede daarom de instelling van de Jachtraad als 
adviescollege nuttig. In dit verband wil de eerste ondergetekende 
zich gaarne bereid verklaren dit college ook te horen omtrent 
eventuele voorschriften, te geven krachtens artikel 21 derde lid, 
alsmede ten aanzien van de regelen, bedoeld in de slotzin van 
artikel 28, tweede lid. 

Inderdaad hebben, zoals deze leden opmerken, enerzijds de 
standsorganisaties in de landbouw en anderzijds de wildschade-
commissies een taak om te voorkomen, dat wildschade een-
voudig wordt getolereerd in die gevallen, waarin de nawerking 
van feodale verhoudingen de pachter er van weerhoudt zelf 
daar over te klagen. Bovendien zal de afdeling, welke met de 
uitvoering van de Jachtwet is belast, te allen tijde diligent zijn 
bij het gebruik van de bevoegdheden, welke de eerste onder-
getekende met betrekking tot de voorkoming en bestrijding van 
wildschade heeft. De eerste ondergetekende verwacht, dat door 
een en ander de belangen van de pachters voldoende kunnen 
worden beschermd. 

Dat zich met betrekking tot de schadevergoedingsplicht in 
grensgebieden tussen twee of meer jachtvelden wel eens moei-
lijkheden ten aanzien van het bewijs zullen kunnen voordoen, is 
niet uitgesloten, al zal er in een aantal grensgevallen sprake zijn 
van een gezamenlijke aansprakelijkheid van twee of meer jacht-
houders. Overwogen zal worden in hoeverre het Jachtfonds 
tegemoet kan komen in de gevallen, waarin schade optreedt en 
geen jachthouder aansprakelijk kan worden gesteld. 

De ondergetekenen onderschrijven de opvatting van deze 
leden, dat van het bepaalde in artikel 14, lid 2 sub a, zoals dit 
thans luidt, een belangrijke preventieve werking kan uitgaan. 

De mogelijkheden, welke het nieuwe artikel 21, tweede lid, 
biedt met betrekking tot het jagen op terreinen, welke kleiner 
zijn dan de vastgestelde oppervlakte, beschouwen de onder-
getekenden als het maximum waartoe uit een oogpunt van be-
houd van een wildstand kan worden gegaan. Met de opvatting 
van de hier aan het woord zijnde leden, dat een iets grotere 
vrijheid in dit opzicht niet ongewenst en voor het behoud van 
de wildstand tolerabel ware geweest, kunnen zij het dan ook 
niet eens zijn. 

Ten aanzien van de van verschillende zijden gestelde vraag 
omtrent de aansprakelijkheid van een eigenaar, die zijn grond 
niet zelf bejaagt of doet bejagen, kan worden opgemerkt dat 
ook deze eigenaar als jachthouder onderworpen is aan de ver-
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plichting, gesteld in artikel 45. Bij niet-nakoming daarvan is hij 
dus evenals andere jachthouders op grond van artikel 1401 
B.W. voor de vergoeding van de schade aansprakelijk. 

De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

MANSHOLT. 

De Minister van Financiën a.i., 

W. DREES. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

J. CALS. 

De Minister van Justitie, 

L. A. DONKER. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mede-
deling van dit antwoord aan de Kamer haar Eindverslag te 
kunnen sluiten. 

Vastgesteld de 7de October 1954. 

SCHIPPER 

MOLENAAR 

TJALMA 

RIP. 


