
	  

Nieuw Amsterdamseweg 45  |  7764 AN Zandpol  |  (0591) 553 295  |  info@ganzenbescherming.nl  |  www.ganzenbescherming.nl 

Aan het bestuur van het Faunafonds 
Postbus 888 
3300 AW Dordrecht 
 
 
 
 
Geachte mevrouw / mijnheer,  
 
Graag wil de Stichting Ganzenbescherming Nederland uw aandacht vragen voor het volgende.  
Sinds een aantal jaren bestaat er in ons land de situatie, dat jagers die hun activiteiten in overwegende 
mate hobbymatig uitvoeren, door de wetgever zijn voorzien van het onterecht toegekende predicaat 
“Faunabeheerder”.  
Vanaf het moment waarop deze aanwijzing in het kader van de Flora en Faunawet bekrachtigd werd, 
is er dan ook sprake van een sterk accumulerend aantal wildschadegevallen en breidt de lijst van 
diersoorten die – al dan niet terecht- beticht worden van het veroorzaken van schade of overlast aan 
agrarische teelten en groenvoorzieningen, zich almaar verder uit. 
Onze stichting is van mening, dat er hierbij op een volkomen onjuiste en aanvechtbare wijze grote 
bedragen aan gemeenschapsgelden worden aangewend om agrariërs en andere gedupeerden tegemoet 
te treden of geheel schadeloos te stellen. Zeer veel van de landbouwschade door in het wild levende 
dieren is namelijk een regelrecht uitvloeisel van de activiteiten of de nalatigheden van de 
bovengenoemde hobbymatige faunabeheerders, die niet professioneel gekwalificeerd zijn om op 
ecologisch verantwoorde wijze deze taken ten uitvoer te brengen. Doordat de wetgever destijds zeer 
onzorgvuldig heeft gehandeld en zich kennelijk in sterkere mate heeft laten leiden door het streven 
naar veiligstelling van particuliere jachtbelangen dan door het bewerkstelligen van een waarachtig en 
inhoudelijk verantwoord en duurzaam beheer van onze wilde fauna, kon de situatie ontstaan die op dit 
moment alom in den lande als zeer problematisch kan worden gekenschetst. En waarvan de kosten 
zowel in materiële als immateriële zin volledig worden afgewenteld op de gemeenschap! 
Materieel, omdat uw fonds grote bedragen op jaarbasis ten onrechte uitbetaald aan de gedupeerde 
grondeigenaren en/of -gebruikers. Immaterieel omdat de natuur en al het daarin voorkomende leven 
toebehoren aan alle Nederlanders en aan vele miljoenen landgenoten rust, bezinning, levensvreugde, 
welbehagen en inspiratie bieden. 
  
Zorgplicht behoort een vanzelfsprekende beheersmatige activiteit te zijn welke logischerwijze 
voortvloeit uit het ‘genot van de jacht’. Dit is niet iets wat wijzelf verzinnen, maar valt eenvoudig na 
te zoeken in letterlijk alle inhoudelijke geschriften welke er in meer dan een eeuw over de jacht in ons 
land het licht zagen. Toch bestond de wetgever het om dit uitermate essentiële aspect niet als 
basisvoorwaarde vast te leggen bij het opwaarderen van hobbyjagers tot faunabeheerders. Want 
daarbij zou immers een stringente Zorgplicht juist uitgangspunt en hoofddoelstelling behoren te zijn!  
Het resultaat van deze omissie vertaald zich onder andere in de plaatselijk uit de hand gelopen 
overpopulaties van broedende ganzen en in almaar verder escalerende problemen rond het 
grofwildbeheer op de Veluwe. Het kan en mag niet zo zijn, dat onze natuur en fauna speelbal blijven 
van personen die, ten gevolge van ondeugdelijke wetgeving, als de fysieke veroorzakers van de 
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genoemde problematiek kunnen worden aangemerkt. Het consequent nalaten van functioneel 
nestbeheer bij ganzen en het opzettelijk verlagen of verwijderen van wildrasters in het geval van 
herten en wilde zwijnen zijn hiervan sprekende voorbeelden! 
 
Blijkens de uitzending van het N.C.R.V. programma “Recht in de regio” d.d. 28 april 2011 naar 
aanleiding van wildschade op het bedrijf van de heer Schouten te Elspeet, is mr. Frank Visser van de 
mening toegedaan dat niet het Faunafonds, maar de plaatselijke jachtcombinatie (of Wbe) 
aansprakelijk is voor wildschade welke voortvloeit uit aantoonbare nalatigheid van de zijde der jagers. 
Op basis van deze jurisprudentie verzoeken wij u dan ook dringend om bij schadeclaims of klachten 
van overlast door wild en gevogelte in eerste instantie te onderzoeken, of er sprake is van het niet naar 
behoren nakomen van de Zorgplicht door hobbymatig jagende faunabeheerders.  
In dat geval hoeft immers niet de gemeenschap voor het schadebedrag op te draaien, maar kan die 
rekening simpelweg bij de jachtgerechtigde gedeponeerd worden. Zo kunen de lusten van de jacht dus 
op een functionele wijze verbonden worden met de lasten die nu eenmaal voortspruiten uit 
plichtsverzaking. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat daarmee een niet onaanzienlijk gedeelte van uw jaarlijkse begroting voor 
’s Rijks schatkist behouden kan blijven!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Namens het bestuur van stichting Ganzenbescherming Nederland, 
 
 
 
N.N.Chögyal Trizin Hof 
Voorzitter 
 
 
cc:  aan alle fracties van de 1e en 2e kamer 
aan de Minister van Financiën  
aan de Staatsecretaris van ELI   
aan  Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, directie SBB en directies van de                                  
provinciale landschappen  
       
 
 
 
 


