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Nieuwe wet Natuurbescherming

1 januari 2017

Bescherming, drie regimes in plaats van één! 
 Alle vogels (o.g.v. Europese Vogelrichtlijn) 

 Zwaar beschermde soorten (o.g.v. Habitatrichtlijn)

 Overige soorten (Nationale kop)

Richtlijnen onderkennen 
volledig wettigheid jacht
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Nieuwe Wet Natuurbescherming

Onderscheid tussen doden dieren in het kader van:

 Jacht

 Populatiebeheer

 Schadebestrijding
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Jachtrecht

Artikel 1 - 1ste protocol EVRM
Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op 
ongestoord genot van zijn eigendom

Artikel 3.20 – Wet Natuurbescherming
Jachthouder toegestaan in zijn jachtveld wild te vangen, te 
doden, te verontrusten en met het oog daarop op te sporen 
ter uitoefening van de jacht
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Jachtrecht

 Wildlijst

 Redelijke wildstand

 Middelen
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Jacht

 Uitvoeringsregels: bijna niet veranderd

 Jachtverbod Natura 2000 geschrapt
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Jacht/wildsoorten

 Wildsoorten

 Gunstige staat niet in geding

 Benutting geen gevolgen

 Benutting en schadebestrijding
komen samen

 Belang: benutting & redelijke
wildstand

 Maatschappelijk verantwoorde en transparante 
uitvoering jacht is in Wnb vastgelegd
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Jacht/Faunabeheerplan

 Jacht, beheer en schadebestrijding volgens 
Faunabeheerplan

 Invulling Faunabeheerplan

 Invulling aan FBE

 Ruimte voor jager

 Redelijke wildstand
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Jacht/Faunabeheerplan

 Globaal karakter jacht (en schadebestrijding)

 Verplichte afschotgegevens

 Vrijwillige schattingen 
& tellingen
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Provincie

 Regels bij verordening voor FBE, FBP en WBE

 Geen bevoegdheid om jacht te 
beperken/ontzeggen
 Behalve bij winterse omstandigheden
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Faunabeheereenheid

 Toevoeging maatschappelijke organisatie
 Behartigen duurzaam beheer van in het wild levende dieren

 Uitnodiging: andere organisaties + individuen

 FBP: afstemming jacht, 
beheer en 
schadebestrijding

 WBE’s horen over inhoud 
Faunabeheerplan
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Wildbeheereenheden

 Prominente rol in wet Natuurbescherming

 Bij uitstek lokaal en streekgebonden
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Wildbeheereenheden
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Wildbeheereenheden

 Iedere jachthouder met akte sluit zich aan bij 
WBE – effectieve uitvoering

 Lidmaatschap is 
voorwaarde voor 
verkrijgen akte
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Wildbeheereenheden

 Jachthouder met akte en anderen

 Uitvoering Faunabeheerplan

 Provincie: regels over omvang en begrenzing 
werkgebied



16

Om te onthouden

 Jacht en wildlijst wettelijk verankerd

 Overeenkomstig globaal Faunabeheerplan

 Verplicht lidmaatschap WBE voor jachthouder
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Vragen?
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 juridische.zaken@jagersvereniging.nl

 www.jagersvereniging.nl

 @KonNedJagersver

Dank!


