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Geachte leden van de Jagersvereniging,
 
De jacht wordt mogelijk tijdelijk komend seizoen niet geopend op het konijn. In drie
provincies is daar ook concreet sprake van wat betreft het haas, te weten in Groningen,
Limburg en Utrecht. Dit voorstel heeft de minister voor Natuur en Stikstof vandaag naar
de Tweede Kamer gestuurd en gepubliceerd, evenals twee bureaustudies van WEnR en
SOVON naar de staat van instandhouding van de soorten van de wildlijst. Wij vinden dit
voorstel onjuist onderbouwd, onzorgvuldig, onterecht, ineffectief en zelfs schadelijk.
Niettemin moeten wij ons realiseren dat zich twee maanden geleden concreet een
scenario aftekende, waarin volstrekt ten onrechte de jacht op álle soorten zou worden
gesloten.

De Jagersvereniging heeft hier direct en proactief op geacteerd, mede in samenwerking
met andere (wettelijke) stakeholders. Dit neemt niet weg dat het nu uiteindelijk
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met andere (wettelijke) stakeholders. Dit neemt niet weg dat het nu uiteindelijk
voorliggende voorstel nog steeds onacceptabel is en wij dus alle rechtmatige middelen
zullen blijven benutten om dit van tafel te krijgen. Tegelijk blijven wij in dialoog met de
minister, haar medewerkers, politiek en constructieve stakeholders, met als doel om
komend jaar met elkaar een juist sterker fundament voor jacht en faunabeheer te
realiseren, waarbij ook de actuele problemen rond landelijke vrijstellingen en
ontheffingen aangepakt moeten worden.

Dit moeten we samen doen. Wij doen dan ook een beroep op uw loyaliteit, steun en
inzet. Met vereende krachten, constructieve opstelling, maar zeker ook met
gecoördineerde actiebereidheid staan we het sterkst.  
 
Erfenis
Er is in het afgelopen jaar en zeker de afgelopen twee maanden veel gebeurd en gedaan.
Na eind 2020 de publicatie van een nieuwe ‘Rode Lijst’, waarop konijn en haas op basis
van discutabel onderzoek geel kleuren, is letterlijk daags voor de verkiezingen, tijdens
een debat over een totaal ander onderwerp, een Kamermotie ingediend die de regering
verzoekt deze dieren te schrappen van de wildlijst. Ondanks dat de motie is ontraden
door de toenmalig minister van LNV, werd deze toch met een krappe meerderheid
aangenomen. Voor zover werkelijk sprake is van substantiële (recente) populatieafname,
hebben onderzoeken telkens uitgewezen dat de oorzaken niet worden gevonden in jacht;
dit is algemeen bekend en erkend, zo ook herhaaldelijk door de minister. Zij heeft
daarom destijds gemeld de motie niet uit te voeren, maar wel een onderzoek uit te
zetten naar de staat van instandhouding van hazen en konijnen. De uitkomst daarvan is
de aanleiding voor de berichtgeving van vandaag.

Vanzelfsprekend is de Jagersvereniging in de tussentijd niet stil blijven zitten. Wij
hebben meteen na aankondiging van het onderzoek onze kennis, data en initiatieven om
tot nieuwe inzichten te komen (zoals warmtebeeldtellingen) aangeboden. Ook hebben
wij aangedrongen op het moderniseren en standaardiseren van telprotocollen en
volledigere gebruikmaking van gegevens. Dit alles is onbenut gelaten in het
onderzoekstraject. Zo ook de gegevens van Faunabeheereenheden, die juist de wettelijk
aangewezen instanties zijn voor wildcijfers.

Zeker toen steeds duidelijker werd dat betrokkenen bij het onderzoek zouden blijven
volharden in deze lijn, zijn steeds meer gesprekken gevoerd met stakeholders, politici
en ambtenaren op verschillende niveaus. Dit is geïntensiveerd na het aantreden van het
nieuwe kabinet. Daarin is minister Van der Wal – Zeggelink verantwoordelijk voor de
portefeuille Natuur en Stikstof, waaronder jacht.
 
In gesprek blijven
Naast de gesprekken met onder meer Kamerleden, stakeholders en ambtenaren zat de
Jagersvereniging vorige maand mede namens LTO Nederland, FPG en NOJG ook met de
minister om tafel. Behalve een nadere kennismaking, waren uiteraard vooral ook
actualiteiten als de wildlijst en de problematiek rond landelijke vrijstellingen en
provinciale ontheffingen onderwerp van gesprek. Gelet op de wettelijke
verantwoordelijkheden, rechten en taken die belegd zijn bij leden van de



verantwoordelijkheden, rechten en taken die belegd zijn bij leden van de
Jagersvereniging, LTO Nederland, FPG en NOJG was een van de conclusies dat (in
tegenstelling tot de maanden daarvoor) de dialoog spoedig een vervolg moest krijgen.
Natuurlijk op een bij ieders verantwoordelijkheid passende wijze en wetende dat enkel
en alleen een minister en haar departement tot afwegingen en besluitvorming moeten
komen. In de afgelopen weken is invulling gegeven aan die dialoog en dat zetten we
voort, ook al zijn we het ook met het nu uiteindelijk voorliggende voorstel allerminst
eens.
 
Bureau Waardenburg
Hoewel ons aanbod om kennis, data en nieuwe initiatieven op dat vlak te betrekken bij
de vandaag door LNV gepubliceerde rapporten te betrekken dus onbeantwoord is
gebleven, is de Jagersvereniging daar volop verder mee aan de slag gegaan. Vorige
maand is het onderzoek naar het verschil tussen dag- en nachttellingen van haas, konijn
en ree worden afgerond. In samenwerking met Bureau Waardenburg heeft de
Jagersvereniging de uitkomsten van het onderzoek geanalyseerd. Hieruit bleek dat dat
hazenpopulaties tot wel dubbel zo groot zijn als wat op basis van dagtellingen wordt
gesteld. Uitkomsten van eerdere tellingen van het aantal hazen komen daarmee in ander
daglicht te staan. De berichtgeving rondom het onderzoek en de noodzaak om de
telprotocollen te moderniseren bereikte ook het ministerie en de Kamer. Tijdens een
Kamerdebat is al toegezegd dat hier gezamenlijk aan gewerkt gaat worden.  

Ook is de nodige aandacht geweest voor de inschatting van het Dutch Wildlife Health
Centre, dat de hazenpopulaties afgelopen jaren met circa 25% kunnen zijn gestegen als
gevolg van de gunstige weersomstandigheden. Duits onderzoek wees eerder al op die
trend. Ook dit zijn weer gegevens die niet zijn meegenomen in de vandaag
gepubliceerde bureaustudie van WEnR en de duiding daarvan. Deze en andere relevante
gegevens en inzichten zullen wij proactief blijven delen.
 
Wat houdt het advies van de minister precies in?
De Kamerbrief die de minister met de onderzoeken heeft gestuurd  aan de Tweede
Kamer, omvat een ontwerpregeling. Hierin staat het voorstel om de jacht tijdelijk, voor
het aankomend seizoen 2022/2023, landelijk te sluiten voor konijn en in de provincies
Groningen, Limburg en Utrecht voor het haas. De jacht op wilde eend, houtduif en
fazant wordt conform de wettelijk vastgestelde periodes regulier geopend. Nu de
Tweede Kamer deze brief en de onderzoeken heeft ontvangen, wordt gedurende vier
weken een internetconsultatie geopend, waarin iedereen zijn of haar zienswijze op het
voorgestelde besluit kan indienen. Vanzelfsprekend zal de Jagersvereniging hier gebruik
van maken. Op zeer korte termijn sturen wij u nader bericht hierover, met daarin
informatie hoe u (als individueel jager, dan wel afdeling of WBE) hieraan kunt bijdragen.
Wij adviseren u deze informatie even af te wachten. Het ministerie zal in principe op
alle zienswijzen in moeten gaan alvorens tot definitieve besluitvorming te komen. De
definitieve besluitvorming ligt bij de minister. De Tweede Kamer heeft formeel geen rol
bij een dergelijke regeling, maar zal zich ongetwijfeld ook uitspreken over het een en
ander. De Jagersvereniging gaat dan ook verder in gesprek met Kamerleden.

Naast de korte termijn besluitvorming voor komend jachtseizoen, zal er dit jaar een



Naast de korte termijn besluitvorming voor komend jachtseizoen, zal er dit jaar een
breder traject worden ingezet vanuit het ministerie. Dit omvat nader onderzoek, het in
kaart brengen van werkelijke drukfactoren, impactanalyse, modernisering en
standaardisering van telprotocollen en data. In dit traject zullen zowel de provincies als
de Jagersvereniging en andere stakeholders worden betrokken.
 
Kritische kanttekeningen
Vanzelfsprekend heeft de Jagersvereniging direct bij het bekend worden van de
ontwerpregeling een persbericht uitgestuurd, waarin de vereniging haar gegronde
bezwaren en ongenoegen uit over de manier waarop de onderzoeken zijn uitgevoerd en
de discutabele conclusies die aan het rapport worden verbonden. De kritische
kanttekeningen spitsen zich onder meer toe op de volgende zaken:

De Jagersvereniging constateert dat aan het WUR-onderzoek een onjuiste
beoordelingsmethode ten grondslag ligt. Ook zijn er twijfelachtige keuzes
gemaakt rond gebruikte data en referentiejaren. De onderzoekers van de WUR
hebben zich willen richten op een beoordelingsmethode in ontwikkeling, die
voortkomt uit de Europese Habitatrichtlijn. Dat is niet logisch. Dit komt omdat
hazen en konijnen niet behoren tot de zwaar beschermde diersoorten waarop deze
richtlijn toeziet, zoals bevers en wolven. De Wet natuurbescherming hanteert een
andere definitie voor deze algemeen voorkomende wildsoorten en ook
jurisprudentie (Raad van State) bevestigt dat.
op basis van deze rapporten kan niet geconcludeerd worden dat de staat van
instandhouding van konijnen en hazen in het geding is. De consequenties die de
minister aan het WUR-rapport wil verbinden zijn op zijn minst voorbarig.
Allereerst omdat het WUR-rapport niet aansluit op de wettelijke definitie van de
‘staat van instandhouding’. Daarnaast hebben de onderzoekers de data van de
Faunabeheereenheden (FBE’s) niet gebruikt, terwijl juist de FBE’s wettelijke
verantwoordelijk zijn voor de monitoring van de wilde dierpopulaties. In het WUR-
rapport zijn slechts selectieve datasets opgenomen. Dit en op het oog willekeurig
gekozen referentiejaren voor de verschillende diersoorten geven een vertekend
beeld van de werkelijkheid.
Daarnaast moet benadrukt worden dat de jacht is geen drukfactor van belang is.
Dit staat nergens ter discussie. De Jagersvereniging blijft dit punt keer op keer
aanhalen.
Het besluit van de minister zal consequenties hebben voor de mogelijkheden voor
schadebestrijding en wellicht ook voor het verstrekken van bijvoorbeeld
woningbouwvergunningen. Ook voor schadebestrijding bij wegen, rails,
sportvelden en begraafplaatsen zal een dergelijk besluit gevolgen kunnen hebben.

 
Oplossingsrichtingen
Tegelijkertijd biedt de Jagersvereniging het ministerie aan mee te denken met
oplossingsrichtingen als het gaat om het verbeteren van de leefomgeving van de
diersoorten op de wildlijst. Het begin dit jaar gepresenteerde regeerakkoord biedt
hiervoor aanknopingspunten en daarmee ook een nieuwe politieke realiteit ten opzichte
van de ruim een jaar geleden aangenomen motie. Tevens wijst de Jagersvereniging op
het belang van meer en zorgvuldiger wetenschappelijk onderzoek. Naast het onderscheid



het belang van meer en zorgvuldiger wetenschappelijk onderzoek. Naast het onderscheid
in aantallen dat duidelijk zichtbaar is wanneer je overdag of ’s nachts telt, is er ook een
groot verschil in aantallen per leefgebied.

Een sprekend voorbeeld hiervan is de hazenpopulatie in Utrecht. In dat deel van Utrecht
wat bestaat uit veenweidegebied, zal niemand twijfelen aan een zeer gezonde
hazenstand. En juist omdat hazen zich niet aan provinciegrenzen houden, maar veeleer
afhankelijk zijn van hun leefgebied, heeft de Jagersvereniging de minister een tijdelijke
sluiting van de jacht op het haas per provincie stellig ontraden.

Tot slot heeft de Jagersvereniging benadrukt mee te willen werken aan de aanpak van de
daadwerkelijke drukfactoren van de verschillende diersoorten op de wildlijst.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Willem Schimmelpenninck van der Oije
Directeur
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