Vragen jacht en jachthuur
Praktijkvragen Jacht
Jachthuur en eisen waaraan een jachtveld moet voldoen
Het jachtveld moet een aaneengesloten oppervlakte hebben van ten
minste 40 ha per jachthouder. In dat veld moet een cirkel kunnen
worden getrokken met een straal van ten minste 150 meter. Ook water
waarvan u het jachtrecht heeft gehuurd mag meegerekend worden bij de
oppervlakteberekening. Een water breder dan 10 meter vormt alleen een
scheiding, indien u het jachtrecht hiervan niet bezit. Een autosnelweg
vormt een scheiding in een jachtveld. Artikel 3.26 lid 1 onderdeel b
Wet natuurbescherming, Artikel 3.12 Besluit natuurbescherming

Zijn de eisen voor de jacht het zelfde als voor beheer en
schadebestrijding
Indien je gebruik maakt in het jachtveld van het geweer dan geldt
altijd de minimale grootte van 40 aaneengesloten hectares. Dit geldt
bij zowel jacht, als bij beheer en schadebestrijding. De wetgever
heeft dit gedaan om het gebruik van het geweer op een veilige manier
mogelijk te maken. Daarnaast maakt de wetgever een strikte scheiding
in jacht enerzijds en beheer en schadebestrijding anderzijds. Zo is
een optelling van een deel jachthuur met een oppervlakte van minder
dan 40 hectare met een ander deel met de toestemming voor beheer en
schadebestrijding van minder dan 40 hectare geen bejaagbaar jachtveld.
In bijzondere gevallen kan de provincie wel ontheffing verlenen. Dit
geldt dan met name voor beheer en schadebestrijding waarbij het fysiek
niet mogelijk is om aan de minimale jachtveldeis van 40 hectares te
kunnen voldoen. Een veld welke kleiner is dan 40 hectares en is
omgeven door snelwegen en of bebouwde kom is hiervan een voorbeeld.
Het aanvragen van een ontheffing hiervoor kunt u doen bij de
Faunabeheereenheid van de provincie, waar je gebruik maakt van het
geweer. Voor het gebruik van andere middelen zoals fret en buidel,
kastval en vangkooi geldt echter niet de minimale eis van 40 hectare
en is dit ook mogelijk binnen de bebouwde kom. U zou daarom met de
toestemming voor beheer en schadebestrijding van 1 hectares een
kastval kunnen plaatsen en onderhouden om bijvoorbeeld een vos te
vangen.

Hebben jachtgasten een schriftelijke uitnodiging nodig?
Nee, die hebt u niet nodig. Een jachthouder mag jachtgasten meenemen
zonder schriftelijke uitnodiging. Ook een jachtaktehouder met een
buiten gezelschaptoestemming (3.20 lid 4 Wet natuurbescherming) mag
gasten meenemen indien dit in de toestemming is vermeld. Artikel 3.20
lid 1 en 4 Wet natuurbescherming

Vormt een beek een scheiding in het jachtveld?
Als u het jachtrecht van deze beek heeft gehuurd, vormt deze beek geen
scheiding in het jachtveld. De oppervlakte van deze beek mag worden
meegerekend bij de totale oppervlakteberekening van uw jachtveld.
Echter een beek (water) breder dan 10 meter, waarvan het jachtrecht
niet is gehuurd, vormt wel een scheiding in het jachtveld. Artikel
3.12 Besluit natuurbescherming

Vervalt bij verkoop van de grond ook de jachthuurovereenkomst?
Koop (verkoop) breekt geen huur (Burgelijk Wetboek 7:226). Dat
betekent dat de jachthuurovereenkomst gedurende de resterende looptijd
in stand blijft. Alle rechten en plichten gaan over naar de nieuwe
eigenaar en zo dient dan ook de (jaarlijkse) tegenprestatie aan de
nieuwe eigenaar voldaan te worden. Voor beheer en schadebestrijding,
bijvoorbeeld ten aanzien van niet-wild soorten of wildsoorten buiten
de geopende jachttijd, is echter te allen tijde toestemming van de
huidige grondgebruiker vereist. De nieuwe grondgebruiker kan het
betreden van de gronden ter uitoefening van de jachthuurovereenkomst
niet verbieden. Burgerlijk Wetboek 7:226
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Bij het overlijden van een jagende jachthouder is de vraag of hiermee
het jachtrecht eindigt. Is dit jachtrecht nu automatisch vervallen bij
zijn overlijden of moeten daar eerst nog handelingen voor
plaatsvinden? Als er in de jachthuurovereenkomst hierover niets over
is opgenomen gaat het jachtrecht automatisch over naar de erven. Als
die geen jachtakte hebben, kunnen zij het jachtrecht wederverhuren
voor de lopende tijd of met goedvinden van beide partijen (erven +
verhuurders) ontbinden. Bij overlijden blijft de toestemming “jagen
buiten gezelschap” geldig tot 31 maart van het lopende jaar, zoals op
de toestemming staat aangegeven.

Wat wordt er verstaan onder jacht op afroep en nulverhuur?
Er zijn situaties waarin een eigenaar van grond (overwegend
terreinbeherende organisaties) wil meewerken om zijn gronden te
verhuren voor de jacht om een jachtveld bejaagbaar te krijgen maar
daar wel beperkingen aan wil stellen. Een goed werkend model daarbij
is de zogenaamde jacht op afroep constructie. Hierbij wordt er in de
jachthuurovereenkomst een nadere bepaling opgenomen dat er alleen
gejaagd mag worden indien er voor een specifieke datum vooraf
schriftelijke toestemming wordt verkregen. Indien de eigenaar van de
grond niet wenst dat er op die datum gejaagd wordt dan geeft hij zijn
toestemming niet. De zogenaamde nulverhuur constructie blijkt in de
praktijk niet overal geaccepteerd te worden. Het feit dat de jacht
wordt gehuurd maar dat er in het geheel niet gejaagd mag worden, geeft
discussie of dit wel gezien kan worden als volwaardige jachthuur. Wij
raden u aan om gebruik te maken van de constructie “jacht op afroep”
indien de verhuurder van het jachtgenot controle wil houden of en

wanneer er gejaagd kan worden.

Wat wordt er verstaan onder inbreken in een jachtveld en
concurrentieverbod?
De term inbreken in een jachtveld is eigenlijk een nietszeggende term.
Het is aan de verhuurder (grondeigenaar) om te bepalen aan wie hij het
veld verhuurt voor de jacht. Voor de jachthouder is het zaak om een
goede band te onderhouden met zijn verhuurder door voldoende invulling
te geven aan bijvoorbeeld schadebestrijding, controle in het veld
(kapotte afrastering/zieke dieren melden e.d.) en een goede
verstandhouding onderhouden. Want als er dan een andere jager langs
komt die meer geld biedt, kan de eigenaar kiezen voor het geld of de
goede en bekende band met zijn huidige huurder. Sommige
Wildbeheereenheden hebben echter regels gesteld dat de leden niet
mogen “inbreken” bij andere leden van de WBE. (In de Modelstatuten
Huishoudelijk Reglement WBE )van de Wbe staat bij artikel 17
Concurrentieverbod, het volgende: Het is de leden, deelnemers en
begunstigers verboden op enigerlei wijze te pogen, direct dan wel
indirect, het jachtrecht en/of de toestemming om op die gronden te
beheren en/of schade te bestrijden te verwerven op gronden waarop
andere leden ditzelfde recht hebben verworven. Dit geldt zowel
gedurende de duur van het lidmaatschap, als gedurende de periode van
deelnemerschap of begunstiging, alsmede gedurende één jaar, volgende
op de eventuele beëindiging van het lidmaatschap, dan wel het
deelnemerschap of begunstiging, één en ander op verbeurte van een door
de WBE direct opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete van €
1.000.- (eenduizend) voor iedere overtreding of dag, dat een
overtreding voortduurt. Vorenstaand verbod is niet van kracht indien
de leden, deelnemers of begunstigers bedoeld recht verkrijgen door
eigendomsverkrijging van de gronden waarop dit recht wordt
uitgeoefend, danwel indien het initiatief tot verhuur respectievelijk
tot toestemming voor beheer en schadebestrijding genomen wordt door de
verhuurder.
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De landinrichting, vroeger de ruilverkaveling genoemd, heeft
verstrekkende gevolgen voor eigenaren en pachters van gronden. Ook
kunnen er gevolgen zijn voor de jachthuurovereenkomsten. In de akte
van toedeling worden rechten geregeld of opgeheven, het gaat om
rechten die bij de aanvang van de landinrichting zijn gemeld, alle
andere vallen er buiten. Uit de bepalingen van de Wet
natuurbescherming (artikel 3.23 lid 2: eigendomsovergang breekt de
jachthuur niet open) en artikel 3.8 van het Besluit natuurbescherming
kan worden bepaald dat jachthuurovereenkomsten eindigen op het moment
van inschrijving van de akte van toedeling) kunnen we concluderen dat
de jachthuurovereenkomsten blijven bestaan. De nieuwe eigenaar krijgt
met de grond ook de jager en de nog lopende jachthuurovereenkomst. Dus
de bestaande velden blijven gehuurd door de jager van vóór de

landinrichting. Indien de jachthuurovereenkomsten niet zijn gemeld bij
de aanvang van de landinrichting en verder niet zijn meegenomen in de
landinrichtingsprocedure kunnen de jachthuurovereenkomsten geen
onderwerp van de akte van toedeling zijn. De jachthuur blijft derhalve
bij de jager van vóór de landinrichtingsprocedure. In uitzondering op
deze hoofdregels is in de jachthuurovereenkomsten van de
Jagersvereniging de standaardbepaling opgenomen dat de jachthuur
eindigt op het moment van inschrijving van de akte van toedeling in de
openbare registers. Desgewenst kan deze bepaling door huurder en
verhuurder worden doorgehaald. Ingevolgde artikel 3.23 lid 1 onderdeel
d van de Wet natuurbescherming is een jachthuurovereenkomst nietig
voorzover het genot van de jacht op de betreffende grond reeds aan een
ander is verhuurd of de verhuurder niet toekwam. Is iemand door
landinrichting eigenaar geworden van een stuk grond, betekent dit niet
dat hij altijd jachthouder is en dus zelf kan jagen of het jachtrecht
kan verhuren. Het is raadzaam om bij de aanvang van de landinrichting
rekening te houden met de jachthuurovereenkomsten. Dit kan veel
problemen voorkomen.

Waarom moet een jager de toestemming van de grondgebruiker
hebben, als deze het jachtrecht al heeft gehuurd?
Het jachtrecht heeft een jager nodig om te jagen op wildsoorten, de
toestemming van de grondgebruiker heeft de jager nodig voor het
beheren en schadebestrijden van andere dan de vijf wildsoorten,
w a a r v o o r d e J H O g e l d t i n het geopend jachtseizoen. De Wet
natuurbescherming maakt een heel scherpe scheiding tussen jacht en
beheer/schadebestrijding. Jagen is het benutten van wild in de tijd
dat de jacht erop is geopend en mag gedaan worden door de jachthouder
(en anderen met diens toestemming). Om te kunnen beheren of schade te
bestrijden heeft een jager naast een ontheffing of vrijstelling de
toestemming van de grondgebruiker nodig. Deze toestemming is in de
jachthuurovereenkomst van de Jagersvereniging opgenomen. Artikel 3.15
lid 7 Wet natuurbescherming

Op welke manier kunnen afspraken van een jachtcombinatie
worden vastgelegd?
Jachtcombinaties hebben als uitgangspunt dat de jacht gezamenlijk
gehuurd dan wel gezamenlijk bejaagd wordt. Er zijn verschillende
constructies mogelijk waarvan de belangrijkste zijn: 1) de
jachtcombinatie van zelfstandige jachthouders De combinanten zijn
onafhankelijke jachthouders m.a.w. zijn jachthuurder, maar gaan
samenwerken of zelfs samen jagen. Dit kan betrekking hebben op de
gehele jacht of op jachtvormen (bijvoorbeeld alleen voor reewild). De
combinanten blijven zelf de contacten met hun “eigen” jachtverhuurders
onderhouden. Iedere jachthouder dient dan een zelfstandig bejaagbaar
jachtveld te bezitten en er kan in een jachtveld alleen gejaagd worden
in gezelschap van de betreffende jachthouder. 2) de jachtcombinatie
van gezamenlijke jachthuurders De combinanten staan gezamenlijk op
alle jachthuurovereenkomsten vermeld als huurder. Ieder heeft

juridisch evenveel rechten en plichten. Per huurder dient 40 ha.
jachtveld gehuurd te zijn, indien men in dat veld met een geweer wil
jagen. 3) de jachtcombinatie van “hoofdhuurder(s)” en
vergunninghouders De hoofdhuurder staat alleen op contract en
verzamelt een aantal combinanten om zich heen, die door middel van een
artikel 3.20, lid 4 toestemming zelfstandig mogen jagen. De
Jagersvereniging adviseert u in deze constructie te streven naar
minstens 2 huurders om de continuïteit van de jacht voor de
combinanten veilig te stellen. Ook hier geldt dat per jachthouder
en/of vergunninghouder 40 ha. veld moet zijn gehuurd indien men in dat
veld met een geweer wil jagen. Het combinatie-reglement Er wordt
geadviseerd om een intern reglement voor de jachtcombinatie op te
stellen om de verhoudingen binnen de groep jagers duidelijk en zuiver
te houden. Helaas is hiervoor geen standaard-reglement, omdat dit
“maatwerk” moet zijn, maar de volgende zaken zou u erin kunnen
verwerken: – de naam van de combinatie – de samenstelling van de
combinatie – de naam van de jachtleider en zijn zaak – de verplichting
van een jaarlijkse rekening en verantwoording – de regeling van de
jacht, waarbij te denken is aan: het individueel jagen van de
combinanten en op welke diersoorten; het aantal gasten; de regeling
van de kosten van de jachtdagen; de regeling van de grofwildjacht
(bv.reeën) – opzegregeling: termijn, opvolging e.d. – overlijden van
een der combinanten Uiteraard kunnen er nog veel meer onderwerpen
worden opgevoerd, maar de bovengenoemde zaken hebben in het verleden
nogal eens wat interne problemen bij jachtcombinaties veroorzaakt.

Voor welke periode mag een jager een jachthuurovereenkomst
afsluiten?
Voor een periode tussen zes en twaalf jaar. De Wet natuurbescherming
staat toe dat een jachthuurovereenkomst wordt afgesloten voor minimaal
6 jaar en maximaal 12 jaar. Huurder en verhuurder mogen deze periode
zelf invullen. Artikel 3.23 lid 1, onderdeel d Wet natuurbescherming

Welke termijn geldt voor een wederverhuur jachtovereenkomst?
Hiervoor geldt altijd de duur van de jachthuurovereenkomst, deze mag
ook korter zijn als de minimum looptijd van 6 jaar die voor een
jachthuuroverkomst geldt. Er is verder geen beperking dus voor 1 jaar
of 3 maanden kan ook.

Op welke dagen mogen jagers in Nederland jagen?
In artikel 3.6 lid 2 van het Besluit natuurbescherming staat
omschreven op welke dagen er gejaagd mag worden; Het is verboden om de
jacht uit te oefenen (jacht, beheer en schadebestrijding) op zondagen,
de nieuwjaarsdag, de tweede paas- en pinksterdag, de beide kerstdagen
en Hemelvaartsdag. ! Echter het gebruik van het geweer in het kader
van een provinciale opdracht, ontheffing of provinciale vrijstelling
is wel mogelijk op zondag, tenzij in dit document is beschreven dat
dit niet is toegestaan. Let op, dit geldt dus niet voor de landelijke
vrijstelling (zwarte kraai, kauw, vos, houtduif en canadese gans)!

Daarnaast dient u zelf de afweging te maken of u wel op deze dagen het
geweer wilt gebruiken met het oog op de zondagsrust in de omgeving.
Het is toegestaan om te jagen (het geweer te gebruiken voor jacht,
beheer en/of schadebestrijding) op Goede Vrijdag, Koningsdag (27
april), Dodenherdenking (4 mei), Bevrijdingsdag (5 mei) en
Oudejaarsdag (31 december) te jagen. In verband met Dodenherdenking is
het advies om op 4 mei in de loop van de middag en in de avond niet te
jagen.

