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Aan de leden van de Tweede Kamerfractie 
van de Partij van de Arbeid 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 
 
Geachte mevrouw / mijnheer, 
 
Tien jaar geleden legden rond dit tijdstip toenmalige fractieleden van de Partij van de Arbeid samen 
met hun juridische medewerkers en adviseurs de laatste hand aan de samenstelling van de Flora- en 
Faunawet, die amper een half jaar later in werking zou treden. Er was langdurig met grote toewijding 
en zorgvuldigheid aan die wet gewerkt en enkele jaren eerder al had staatssecretaris Geke Faber, als 
voorschot op de nieuwe wet, alle in ons land voorkomende wilde ganzen volledige bescherming 
verleent. Dat was allerminst een onbezonnen beleidsmaatregel, want al heel snel bleken ganzen te 
beseffen dat zij niets meer te vrezen hadden van de mens, zodat zij hun aangeleerde (en absoluut niet 
aangeboren, zoals jagers altijd beweren) schuwheid aflegden. Het resultaat daarvan was dat alle 
ganzen – dus niet alleen onze broedvogels maar ook het contingent Siberische wintergasten- op een 
veel natuurlijker wijze van de daartoe geëigende delen van ons land gebruik gingen maken dan 
voordien het geval was. De onnatuurlijk omvangrijke concentraties die het gevolg waren van jaarlijkse 
intensieve bejaging vielen dan ook uiteen in een veelheid aan verspreide groepen die veel minder 
overlast of schade veroorzaakten dan voordien het geval was ten gevolge van de intensieve bejaging. 
Weliswaar was er onder druk van de agrarische belangenorganisaties een knieval gemaakt, waardoor 
het in ecologische zin absoluut verwerpelijke begrip ‘gedooggebied’ werd geïntroduceerd. Met het 
daaraan gekoppelde ‘flankerende afschot’ meende men echter een goed instrument voor een duurzaam 
beheer van onze overwinterende ganzenpopulaties tot stand gebracht te hebben. Méénde”, want al snel 
bleek dat hobbyjagende parlementariërs van confessionele huize gedurende de opeenvolgende 
kabinetten Balkenende korte metten zouden maken met deze zorgvuldig en gewetensvol tot stand 
gekomen wet. De Kamerleden Pierik Schreier, Oplaat, Ormel (allen CDA) en van den Brink (LPF) 
slaagden er in om met leugen, verdraaide feiten en onjuiste voorstelling van zaken alle ruiten van de 
Flora- en faunaraamwet in te gooien. Neemt u gerust de tijd om dit na te bladeren in de Handelingen 
der Tweede Kamer der Staten Generaal en in de talloze amendementen en wetswijzigingen die 
daarvan een gevolg waren. En om de bewuste passages te laten toetsen op hun wetenschappelijke 
waarheidsgehalte en wetmatige deugdelijkheid. Want ook in die beginjaren van onze Kenniseconomie 
werd er met de inhoudelijke kwaliteit van beweringen en vooronderstellingen al op royale schaal een 
loopje genomen! 
De coupe welke genoemde confessionele parlementariërs destijds uitvoerden en die tot doel had om 
ruim baan te creëren voor de hobbyjacht, resulteerde in het benoemen tot Faunabeheerders van 
ecologisch volkomen ongekwalificeerde geweerdragende hobbyisten. Aan hen werd vanaf dat moment 
de zorg voor onze inheemse wilde fauna toevertrouwd en de wetgever verzuimde gemakshalve om 
daaraan een vanzelfsprekende Zorgplicht bindend te koppelen. Want hobbyjagers wensen slechts de 
lusten van hun tijdverdrijf en verafschuwen de daaruit als vanzelfsprekendheid voortspruitende 
beheersmatige inspanningen. Zoals met name het gedurende het voorjaar behandelen van de 
ganzeneieren met maïskiemolie om zodoende de jaarlijkse reproductie aan banden te leggen. 



	  

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

We spreken nu over een tijd waarin er nog geen werkelijke problemen met onze broedpopulaties van 
wilde ganzen optraden, maar als resultaat van de statuswijziging van de hobbyjagers zou dat heel snel 
veranderen. Jagers willen namelijk dieren afschieten. Liefst zo veel mogelijk. En als het even kan ook 
zo vaak mogelijk.  
Die kans werd dan ook in alle hevigheid geboden door de wetgever, die hen bovendien het recht 
verleende om landsbreed en jaarrond met alle denkbare en ondenkbare middelen de vos – nota bene de 
enige natuurlijke regulator van ganzenpopulaties- naar het leven te staan. Zó ontstonden dus in hoog 
tempo die overpopulaties en kwam ook de zeer snel accumulerende omvang van het aantal 
schadeklachten en compensatieclaims tot stand. Die claims worden uitbetaald door het Faunafonds, 
dat gevoed wordt met gemeenschapsmiddelen. In ruil voor die vriendelijke geste van maatschappij en 
samenleving riepen boer, jager en verantwoordelijke bewindspersonen de ganzen uit tot nationale 
plaag en begonnen deze prachtige vogels letterlijk in de verdomhoek te drukken, massaal af te schieten 
en in 2008 zelfs te vergassen. En uw partij, eens voorvechter voor een verantwoord natuur- en 
faunabeleid, heeft dit zonder enige slag of stoot laten gebeuren. Dat vinden wij ontluisterend!  
Maar gelukkig dient zich nu een goede gelegenheid tot herkansing aan.  
Want zoals u ongetwijfeld bekend zal zijn, koestert staatssecretaris Bleker de vurige wens om de 
rechterlijke uitspraak annex het verbod tot het doden van ganzen door middel van CO2 gas te negeren 
en met ingang van 1 januari 2012 honderdduizenden van deze dieren alsnog op deze meer dan 
gruwelijke wijze om het leven te brengen. En dit voor de duur van- voorlopig- vijf jaren. 
Verstikking door CO2 gas werkt echter bij volwassen ganzen en opgroeiende kuikens erg langzaam en 
leidt tot een zeer pijnlijk stervensproces, dat tot langer dan twintig minuten kan duren. Het moge dan 
zo zijn dat deze gruwelijke vorm van primitieve dierenmishandeling past in het ethisch 
belevingspatroon van het CDA en haar neoliberale machtspartner, feit is en blijft dat waar enkele 
dierenmishandeling – dus gepleegd tegenover één dier- reeds als misdrijf kan worden aangemerkt, het 
meermalen honderdduizendvoudige daarvan synoniem kan worden gesteld aan het bedrijven van 
massacriminaliteit. En daar gaan dus het CDA/VVD voor! Buitendien wordt er al jarenlang op 
geattendeerd, dat het doden van grote aantallen ganzen met het oogmerk om de populaties duurzaam te 
verkleinen reeds op voorhand tot mislukken gedoemd is. Alle ganzen die in 2008 en later met dit 
oogmerk een vreselijke dood stierven, zijn volstrekt zinloos gestorven. Want de populaties waren 
alweer binnen enkele maanden tot volle sterkte aangevuld door vogels van elders (n.b. belangrijk 
kenmerk van vogels: ze kunnen vliegen!). 
Doordat de wetgever nog altijd verzaakt om de Zorgplicht bindend aan hobbyjagende faunabeheerders 
op te leggen, worden de geslonken gelederen ieder nieuw broedseizoen weer ruimschoots aangevuld. 
Dat is dan ook exact wat jagers van meet af aan beoogden, maar het kost de Nederlandse schatkist 
jaarlijks almaar grotere bedragen aan schadecompensaties. Die belopen inmiddels al vele miljoenen 
euro’s op jaarbasis! Dat moet in onze ogen afgelopen zijn en wij reiken u daartoe graag een adequaat 
middel aan.  
Blijkens jurisprudentie van een uitspraak van mr. Frank Visser d.d. 28.04. 2011 inzake het geschil, 
tussen de heer Schouten te Elspeet en het Faunafonds is namelijk niet het Faunafonds, maar de in 
gebreken gebleven jager, jachtcombinatie of Wildbeheereenheid aansprakelijk voor wildschade die 
voortvloeit uit aantoonbare nalatigheid. Dit wil betekenen, dat er al jarenlang volkomen ten onrechte 
door LNV/ELI gemeenschapsmiddelen worden aangewend om schadebedragen te vergoeden die 
voortvloeien uit (moedwillige) nalatigheid van hobbymatige faunabeheerders. Dat bedrag beloopt 



	  

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

inmiddels vele tientallen miljoenen euro’s en dient onzes inziens teruggevorderd te worden uit de 
middelen van de provinciale Fbe’s, Wbe’s en individuele jachtcombinaties. Of desnoods uit 
hoofdelijke aansprakelijkheid bij alle betreffende jagers.  
Want in een land met vele miljoenen natuur- en dierenliefhebbers gaat het niet aan dat de kosten van 
misbruik en verwording van ons aller natuur en fauna door levensvijandige hobbyisten botweg op de 
samenleving worden afgewenteld! Vooral ook met het oog op de meer dan banale aanval op onze 
fauna waarin de nieuwe Natuurwet beoogd te gaan voorzien lijkt het geboden, om eindelijk een grens 
te stellen aan hoe vér een niet reglementair tot stand gekomen regeringscoalitie kan en mag gaan met 
de afbraak van alles wat van waarde is en gedurende meer dan een eeuw gewetensvol werd 
veiliggesteld. Voor onze en voor komende generaties! 
Ons land telt miljoenen burgers die de natuur en de dieren een zeer warm hart toedragen. Al vele jaren 
lang wijzen peilingen uit, dat meer dan 80% van alle Nederlanders afkerig staat tegenover de jacht als 
vorm van tijdverdrijf. Maar het belastinggeld van al deze burgers wordt wél schaamteloos vergooid 
aan het vergoeden van landbouwschade die veelal moedwillig door hobbyjagers wordt veroorzaakt. 
Als u dus een mogelijkheid zoekt om zich duidelijk als plichtsbewuste politieke organisatie te 
profileren, dan lijkt  zich hier een prachtige gelegenheid voor te doen.   
Het hoeft geen nadere uitleg dat het Faunafonds in haar huidige vorm zo spoedig mogelijk moet 
verdwijnen. Want door instandhouding van dat jachtgelieerde instituut blijft de overheid zélf het 
ongestructureerde ontstaan en claimen van landbouwschade overeind houden. Ongetwijfeld heeft u de 
beschikking over voldoende financieel- juridische deskundigen om deze hele materie met feitelijk 
cijfermateriaal te laten doorrekenen. Wij zijn er van overtuigd dat het kabinet Rutte verheugd zal zijn 
wanneer mocht blijken dat er zulk een groot en verloren gewaand kapitaal aan gemeenschapsmiddelen 
terugvorderbaar blijkt te zijn.  
Ten slotte: zonder de voortdurende ergernis die de hobbyjacht veroorzaakt voor omwonenden, 
passanten, wandelaars, fietsers, recreanten en toeristen zou ons land en buitengebied weer een heel 
stuk leefbaarder worden.  
 
Wij kennen uw partij als respect- en gewetensvol op alle terreinen van maatschappij en samenleving. 
Daarvan maken onze natuur en inheemse fauna een zeer wezenlijk onderdeel uit, dat aan miljoenen 
landgenoten en ook aan ontelbare buitenlandse bezoekers rust, verstrooiing, bezinning en 
levensvreugde biedt. De wijze waarop de huidige regering al onze natuur en de daarin levende dieren 
wegcijfert als onnutte kostenpost en daarmee de klok van onze civilisatie honderden jaren terug zet, 
staat op zeer gespannen voet met het door een deel van de coalitie gepredikte goede rentmeesterschap 
over de schepping. Maar het getuigt ook van een alarmerende minachting voor het leven in het 
algemeen en dat van weerloze in de natuur voorkomende dieren in het bijzonder. Om ook maar niet te 
spreken over de vele miljoenen landgenoten die op een of andere manier de natuur- en/of 
dierenbescherming steunen en het grote belang daarvan uitdragen. Aan dit alles wordt bruut en 
gevoelloos voorbij gegaan. Wat het CDA betreft mogen komende generaties leven in een volkomen 
uitgebeend land, waar van natuur en inheemse fauna geen sprake meer is.  En de VVD steunt hen 
daarin!  
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Het vangen en doden van tienduizenden of zelfs honderdduizenden ganzen kan en zal dus nooit leiden 
tot het oplossen van het probleem van de zogenaamde overpopulaties. De rechter heeft niet ten 
onrechte een verbod uitgesproken tegen het gebruik van CO2 gas als middel om deze vogels te doden. 
Nog afgezien van de stress welke de dieren ondervinden bij de vangst, de verlading en het transport 
gaan zij een zeer pijnlijke en uitermate langzame dood tegemoet.. De heer Bleker mag dit misschien 
acceptabel vinden, wij hebben geen woorden voor deze daad van respectloze minachting voor het 
leven, voor de rechtspraak en voor een doelmatig en verantwoord beleid.  
Wij gaan er dan ook van uit dat uw fractie bij een volgende stemming de motie Thieme zal blijven 
steunen.  
 
 
Wij wensen u al het goede en wachten uw reactie met veel interesse af. 
 
 
Stichting Ganzenbescherming Nederland, 
 
 
 
N.N.Chögyal Trizin Hof 
Voorzitter 
 


