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Hoofdstuk I:  Voorwoord. 
 
 
Gelukkig neemt de fauna in ons land een steeds belangrijker plaats in. Steeds 
meer mensen zien het onschatbare belang in van een rijke flora- en fauna. 
Organisaties die opkomen voor het belang van dieren, ook en soms juist de in het 
wild levende dieren, kunnen rekenen op veel steun; de ledenlijsten en donaties 
groeien. Bescherming van soorten geniet veel belangstelling; niet zelden genieten 
kwetsbare soorten explosieve belangstelling, bijvoorbeeld als sprake is van extra 
bedreiging. Met sommige soorten gaat het steeds beter, andere worden juist 
steeds zeldzamer. De Flora- en faunawet heeft een lange voorgeschiedenis gehad. 
Een hoog beschermingsniveau is de uitkomst, geheel inspelend op wat er in de 
samenleving leeft. Juist bij het onderwerp fauna speelt de emotie een belangrijke, 
soms de overheersende, rol. Maar emotie kan niet het enig leidende principe zijn. 
Juist in een land, waar we zo geweldig veel ambities, wensen en activiteiten 
combineren, zal de ratio ook geraadpleegd moeten worden als het om de 
bescherming van onze fauna gaat. 
We laten soorten niet aan hun lot over en we willen de ene soort niet zo 
dominant aanwezig laten zijn, dat andere soorten het onderspit delven. 
Evenwicht is het toverwoord, maar toveren lukt niet. Verstandig ingrijpen waar 
nodig, soms extra bescherming, soms reguleren indien nodig. Dat kan emotioneel 
weerstand oproepen. Begrijpelijk, maar goed uit te leggen. 
 
Zo is het ook met benutting. De wet is heel strikt. Jacht roept veel emotie op. Ook 
begrijpelijk en goed uit te leggen. 
 
Het Faunafonds heeft een belangrijke taak gekregen op het terrein van de fauna, 
de faunabescherming, faunaschade en jacht. Geen eenvoudige taak, maar met 
veel inzet en met de hulp van zoveel andere spelers die op het faunaveld actief 
zijn, zal het zeker lukken.  
 
Onze fauna verdient het. 
 
 
 
J.S. Huys, 
voorzitter.



 

Jaarverslag Faunafonds periode 2 juli 1999-31 december 1999 

5 

Hoofdstuk II: Algemene toelichting op de werkzaamheden van het 
Faunafonds. 
 
Inleiding: 
 
In artikel 93 van de Flora- en Faunawet (hierna: de wet) is bepaald dat het 
Faunafonds jaarlijks voor 1 mei een verslag opstelt van de werkzaamheden, het 
gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van 
zijn werkzaamheden en werkwijze. Hoewel artikel 93 thans nog niet in werking is 
getreden, wenst het bestuur van het Faunafonds verslag te doen van de 
werkzaamheden, alsmede van de uitgebrachte adviezen over de periode van 2 juli 
1999 tot en met 31 december 1999.  
 
Instelling Faunafonds: 
 
Op 25 mei 1998 is de wet vastgesteld. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 
(Stb. 1998, 402), maar is voor het overgrote deel nog niet in werking getreden. Bij 
Koninklijk Besluit van 5 februari 1999 (Staatsblad 1999/264) zijn, met ingang van 2 
juli 1999, de artikelen 1, 83, eerste lid, onderdeel d, 83, derde lid, 85 tot en met 92 
en 97 tot en met 100 van de Flora- en faunawet in werking getreden. 
 
Het Faunafonds is bij wet, artikel 83, ingesteld als een zelfstandig bestuursorgaan. 
Het Faunafonds is een viertal taken toegekend; 
1. bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door bij 

AMvB aangewezen diersoorten; 
2. verlening van tegemoetkomingen in schade; 
3. adviseren van provinciale besturen over de uitvoering van de aan deze 

toegekende taken; 
4. advisering van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over één 

AMvB en twee ministriële regelingen. 
 
Het Faunafonds staan verschillende middelen ten dienste om deze taken uit te 
oefenen. In de wet is daartoe onder meer opgenomen: wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting en opleiding, maar laat ook andere maatregelen toe. 
 
Voorbereidende werkzaamheden: 
In augustus 1998 werd de heer Huys gevraagd of hij voorzitter zou willen worden 
van het op te richten Faunafonds. Tevens werd hij gevraagd als een soort 
formateur op te treden en in overleg met relevante organisaties te zoeken naar 
een geschikte samenstelling van het bestuur. Op dat moment was het streven om 
op 1 januari 1999, uiterlijk medio 1999, met het Faunafonds te starten. De 
formatie verliep voorspoedig, maar de andere werkzaamheden om het 
Faunafonds te laten starten, vergden meer tijd dan voorzien. 
 
De voorzitter achtte het wenselijk om met de beoogde bestuursleden, 
voorafgaande aan de formele start, enkele vergaderingen te beleggen om tijdig 
op elkaar ingespeeld te zijn. Zo werd het mogelijk om kort na de officiële 
benoeming enkele adviezen over moeilijke en controversiële onderwerpen in het 
bestuur vast te stellen. 
 
Bij besluit van 15 juni 1999 (TRCJZ/1999/4151) heeft de Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de bestuursleden van het Faunafonds 
benoemd voor het tijdvak van 1 juli 1999 tot en met 30 juni 2003. Voor een 
overzicht van de samenstelling van het bestuur van het Faunafonds wordt 
verwezen naar bijlage 2. 
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Gedurende de periode van juni 1999 tot februari 2000 heeft de heer mr E. Kuilema 
als kwartiermaker in het kader van de beleidspool LNV werkzaamheden ten 
behoeve van het Faunafonds verricht.  
 
Naast de inhoudelijke voorbereiding van de bestuursvergaderingen heeft de heer 
Kuilema op projectmatige wijze de volgende documenten samengesteld: 

beschrijving van de procedure met betrekking tot verzoeken tegemoetkoming 
schade; 

organisatieplan secretariaat Faunafonds; 

notitie uitwerking opties samenwerking Faunafonds/LASER met betrekking tot 
tegemoetkomingen schades. 

 
Tenslotte heeft de heer Kuilema veelvuldig overleg gevoerd met personen en 
instanties die bij de uitvoering van de taken van het Faunafonds in de toekomst 
een belangrijke rol zullen spelen. 
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Hoofdstuk III:  Uitgebrachte adviezen 
 
 
 
Bij brief van 22 juli 1999 (TRCJZ/1999/7541) heeft de Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het bestuur van het Faunafonds ter 
uitvoering van de wet een zestal ontwerp-besluiten gezonden. Het betrof 
ontwerpen van: 
 
1. Het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet; 
2. Het Besluit faunabeheer; 
3. Het Jachtbesluit; 
4. Het Besluit beheer en schadebestrijding dieren; 
5. Het Besluit prepareren van dieren alsmede; 
6. Het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. 
 
In de aanbiedingsbrief behorende bij de ontwerp-besluiten heeft de 
Staatssecretaris het bestuur verzocht haar te adviseren omtrent vier met name 
genoemde ontwerp-besluiten. De ontwerp-besluiten zijn besproken tijdens de 
bestuursvergadering van het Faunafonds op 5 augustus 1999. 
 
Bij brieven van 9 september 1999 (FF/1999/6) en 25 november 1999 
(TRCFF/1999/2101) heeft het bestuur de Staatssecretaris advies (1999-2) 
uitgebracht omtrent; 
1. Het Besluit beheer en schadebestrijding dieren; 
2. Het Besluit faunabeheer; 
3. Het Jachtbesluit, alsmede; 
4. Het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. 
 

Strekking advies Faunafonds Besluit beheer en schadebestrijding dieren: 
                      In de eerste plaats heeft het bestuur aangegeven het van groot belang te vinden dat de 

komende jaren worden gebruikt om de schade die diersoorten aanrichten en waarover 

thans geen gegevens bekend zijn, extra te monitoren. Op die wijze kan, wanneer over 

twee jaar de landelijke en de provinciale lijst opnieuw worden vastgesteld, advisering en 

besluitvorming plaatsvinden op basis van actuele schadegegevens. De monitoring dient 

zich naar het oordeel van het bestuur niet te beperken tot die soorten die op de 

landelijke of de provinciale lijst voorkomen, maar ook op schadeveroorzakende 

diersoorten die daarop niet vermeld staan, zoals de steenmarter, de boommarter, de 

bosmuis, de vos, de vlaamse gaai en overzomerende ganzen. 

                     Het bestuur stemt in met de plaatsing van het konijn, de mol en de houtduif op de 

landelijke lijst en adviseert de veldmuis te plaatsen op de provinciale lijst. Omdat in de 

praktijk het onderscheid tussen schade aangericht door de veldmuis en door de bosmuis 

niet te maken is, adviseert het bestuur voorts om de bosmuis eveneens op de provinciale 

lijst te plaatsen. 

                      Met betrekking tot provinciale lijst merkt het bestuur op dat daarmee kan worden 

ingestemd, zij het dat wanneer in de toekomst mocht blijken dat de vos en de vlaamse 

gaai belangrijke schade aanrichten, ook deze diersoorten op de provinciale lijst dienen te 

worden geplaatst. 

                      Tenslotte merkt het bestuur op geconstateerd te hebben dat de provincies de 

grondgebruikers in beginsel slechts toestaan dieren van de aangewezen soorten 

opzettelijk te verontrusten en geen toestemming te verlenen voor het vangen en doden 

van de betrokken dieren of het rapen van hun eieren. Het bestuur is van oordeel dat in 

meerdere voorkomende gevallen voorkoming en bestrijding van schade niet adequaat is 

uit te voeren met slechts het verjagen van die diersoorten. Schadebestrijding kan bij een 

aantal van deze diersoorten slechts op enigszins bevredigende wijze plaatsvinden als 
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ook het vangen en doden alsmede het rapen van hun eieren of schudden daarvan wordt 

toegestaan.  

                      Vervolgens heeft het bestuur advies uitgebracht over de middelen die kunnen worden 

aangewend ter voorkoming en bestrijding van schade.  

 

Strekking advies Faunafonds Besluit faunabeheer: 
 Het bestuur merkt op dat het Besluit faunabeheer de uitwerking vormt van een gedeelte 

van de wet met een geheel nieuwe opzet.  Naast een nieuwe verantwoordelijkheid voor 

de provinciale besturen is ook gekozen voor een bredere, meer planmatige opzet van het 

faunabeheer, die veel verder gaat dan in het verleden. Het bestuur pleit daarom in de 

beginfase voor enige soepelheid bij de beoordeling van faunabeheerplannen.  Omdat 

veel voor de opstelling van de faunabeheerplannen benodigde gegevens in den beginne 

moeilijk verkrijgbaar zullen zijn, pleit het bestuur ervoor een overgangsregeling in te 

stellen die de provincies toestaat faunabeheerplannen goed te keuren, ook als 

schadegegevens van diersoorten die onder art. 8, eerste lid, van de Jachtwet vielen, 

ontbreken. 

 Het bestuur stelt vast dat de Flora- en faunawet wijzigingen aanbrengt in de 

verantwoordelijkheden van jachthouder en grondgebruiker. Het bestuur acht het van 

groot belang dat alle betrokkenen doordrongen worden van hun verantwoordelijkheden 

op het terrein van de bescherming van dieren en de voorkoming en bestrijding van 

schade door die dieren. Het bestuur geeft daarom de Staatssecretaris in overweging de 

verschillende verantwoordelijkheden op dat punt nog wat te verduidelijken. 

 

Strekking advies Faunafonds Jachtbesluit: 
 Het bestuur heeft de Staatssecretaris te kennen gegeven op hoofdlijnen in te kunnen 

stemmen met het voorgelegde concept Jachtbesluit. Daarbij is door het bestuur 

aangegeven dat thans bestaande  wildbeheereenheden zelf jachthouder zijn en dat zij,  

naast de nieuw in te stellen faunabeheereenheden, een eigen zelfstandige positie zullen 

behouden. Het bestuur acht het derhaleve gewenst dat, naast faunabeheereenheden en 

natuurbeschermingsorganisaties, ook een wildbeheereenheden kan worden aangemerkt 

als rechtspersoon, die toestemming kan verlenen voor de uitoefening van de jacht buiten 

gezelschap. Tenslotte heeft het bestuur zijn opvattingen met betrekking tot het gebruik 

van kunstlicht en de jacht vanuit of vanaf een voertuig gegeven. 

 

Strekking advies Faunafonds Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten: 
 Het bestuur heeft de Staatssecretaris laten weten ook met dit besluit op hoofdlijnen te 

kunen instemmen. Het bestuur heeft evenwel geconstateerd dat op bijlage 1 van de bij 

het besluit gevoegde lijst een aantal roofdiersoorten alsmede een aantal diersoorten van 

de zogenoemde rode lijst is vermeld. Aangezien deze diersoorten in  hun voortbestaan 

worden bedreigd, ligt het naar de mening van het bestuur niet in de rede dat met deze 

dieren wordt gefokt. Daarbij acht het bestuur de mogelijkheid dat met uit het wild 

afkomstige dieren wordt gefokt, geenszins denkbeeldig. Het bestuur heeft daarom de 

Staatssecretaris in overweging gegeven deze diersoorten van bijlage 1 af te voeren. 

 

 
 
Op 27 juli 1999 heeft de plaatsvervangend Directeur van de directie Natuurbeheer 
namens de Staatssecretaris het Faunafonds verzocht (N99/4219) haar van advies te 
dienen met betrekking tot het sluiten van de jacht op kolganzen, rietganzen, 
grauwe ganzen, smienten en meerkoeten in 1999. 
 
Na bespreking van dit verzoek in de bestuursvergadering van 5 augustus 1999 is 
het Advies Faunafonds inzake sluiting jacht op ganzen (Advies 1999-1) op 11 
augustus 1999 aan de Staatssecretaris aangeboden. 
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Strekking advies Faunafonds inzake sluiting jacht op ganzen: 
                 Hoewel de inhoudelijke artikelen van de Flora- en faunawet  nog niet inwerking zijn 

getreden, is het bestuur van het Faunafonds van opvatting dat het mogelijk moet zijn 

daarop vooruit te lopen. Gelet op het onderscheid dat de Flora- en faunawet maakt 

tussen jacht in enge zin en de bestrijding van schade door dieren, heeft het bestuur de 

Staatssecretaris geadviseerd de jacht op de kolgans, de rietgans, de grauwe gans, de 

smient en de meerkoet voor het seizoen 1999/2000 te sluiten, maar de bestrijding van 

schade door deze dieren mogelijk te maken. Daarnaast heeft het bestuur de 

Staatssecretaris geadviseerd het beleid inzake gedoogovereenkomsten voor ganzen, 

inclusief de mogelijkheid om ganzen in de periferie van de gedooggebieden te verjagen 

en te bejagen, overeind te houden. 

 
Bij brief van 14-12-1999 (TRCFF/1999/2221) met onderwerp Invulling Flora- en 
faunawet heeft het bestuur van het Faunafonds bij de Staatssecretaris zijn 
verontrusting geuit over de voortgang van de invulling van de wet en de 
Staatssecretaris verzocht al het mogelijke in het werk te stellen om een spoedige 
inwerkingtreding van de overige artikelen van de wet te bevorderen. Voorts 
verzoekt het bestuur de Staatssecretaris te bewerkstelligen dat het fonds zijn 
taken op het terrein van voorlichting en onderzoek met betrekking tot het 
voorkomen en beperken van schade kan oppakken. 
Hoofdstuk IV:  Bestuursvergaderingen 
 
 
 
Op 29 april 1999 is de eerste vergadering van het Faunafonds in oprichting 
gehouden te Doorwerth. Tijdens deze vergadering zijn de huidige 
werkzaamheden van het Jachtfonds en het toekomstige takenpakket van het 
Faunafonds besproken. Voorts is een planning van de werkzaamheden van het 
Faunafonds besproken. 
 
Op 3 juni 1999 is de tweede vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn 
de concept-amvb’s Besluit beheer en schadebestrijding dieren alsmede het Besluit 
Faunabeheer besproken en zijn, tijdens het middagprogramma, diverse 
wildafweermiddelen bekeken.  
 
Tijdens de derde bestuursvergadering van het Faunafonds op 1 juli 1999 zijn de 
maatschappelijke reacties op de concept-amvb’s besproken, terwijl op de agenda 
van de vierde bestuursvergadering het verzoek om advies van de Staatssecretaris 
op alle amvb’s is besproken. 
 
De vijfde vergadering op 2 september 1999 stond met name in het teken van de 
concept-begroting 2000 van het Faunafonds. ‘s Middags werd een werkbezoek 
gebracht aan een wildbeheereenheid, waarbij een aantal biotoopverbeteringen 
werden getoond. 
 
Tijdens de zesde vergadering op 9 november 1999 is gesproken over de thema’s 
die in een Bestuursreglement moeten worden geregeld en is het besluit van de 
Staatssecretaris met betrekking tot de sluiting van de jacht op ganzen en het 
vergunningenbeleid bediscussieerd. Aansluitend werd door de Guozzekrite een 
toelichting gegeven op de opvang van ganzen en werd een terrein bezocht. 
 
Tijdens de zevende en laatste bestuursvergadering in de verslagperiode op 2 
december 1999 is gesproken over het concept-bestuursreglement en vond 
gedachtenvorming plaats omtrent de toekomstige advisering omtrent 
faunabeheerplannen. 
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Hoofdstuk V:  Secretariaat van het Faunafonds 
 
 
In hoofdstuk 1 is reeds vermeld dat de heer mr E. Kuilema in het kader van het 
beleidspoolproject “kwartiermaker Faunafonds” heeft gewerkt aan de vormgeving 
van het secretariaat van het Faunafonds. Hij heeft daartoe onder meer het 
organisatieplan secretariaat Faunafonds geschreven, waarin de toekomstige 
werkzaamheden van het Faunafonds zijn opgenomen.  
 
Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden heeft betrekking op de 
verlening van tegemoetkomingen in door beschermde inheemse dieren 
aangerichte schade (landbouwschade). De Bestuursraad van het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft in zijn vergadering van 23 september 
1998 uitgesproken dat LASER in deze procedure de aanmelding en betaling van de 
tegemoetkoming dient te verrichten en dat het secretariaat van het Faunafonds de 
tussenliggende stappen waaronder de beoordeling van het verzoek om 
tegemoetkoming moet uitvoeren. Op basis van dit uitgangspunt dat als 
richtinggevend wordt beschouwd, is in een notitie voor de Bestuursraad een 
viertal opties nader uitgewerkt en beoordeeld op de aspecten: kosten, efficiëntie, 
klantgerichtheid en passendheid bij de onafhankelijke positie van het Faunafonds. 
De keuze voor één van de opties beïnvloedt onder meer de grootte van het 
secretariaat en de plaats van huisvesting. 
Hoewel gelegen buiten de verslagperiode is het van belang te vermelden dat de 
Bestuursraad op 16 maart 2000 er voor heeft gekozen dat de aanvragen voor de 
tegemoetkomingen bij LASER moeten worden ingediend, het Faunafonds de 
beoordeling doet en vervolgens LASER, namens het Faunafonds de beslissingen 
verzendt en de betalingen verricht. Bezwaar en beroep tegen de beslissingen van 
het Faunafonds worden door de directie Juridische Zaken behandeld, waarbij het 
secretariaat een ondersteunende rol zal vervullen. 
 
De keuze voor deze optie brengt onderbrenging van het secretariaat bij de LASER-
vestiging in Dordrecht met zich mee. 
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Hoofdstuk VI:  Samenvatting 
 
 
In de verslagperiode welke loopt van 2 juli 1999 tot en met 31 december 1999 is 
door het Faunafonds een aanvang gemaakt met zijn werkzaamheden. Hieraan 
voorafgaand zijn enkele voorbereidende activiteiten ontplooid welke met name 
betrekking hadden op het aanzoeken van potentiële bestuursleden en het 
samenstellen van het bestuur van het Faunafonds. 
 
De bestuursleden zijn per 15 juni 1999 benoemd en met ingang van 2 juli 1999 is 
het Faunafonds formeel ingesteld. 
 
In de bestuursvergaderingen is inhoudelijk van gedachten gewisseld omtrent de 
taken van het Faunafonds alsmede de advisering ten aanzien van 
faunabeheerplannen. 
Voorts heeft het Faunafonds een tweetal adviezen uitgebracht aan de 
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over: 

a.  de jacht op ganzen, smienten en meerkoeten (advies 1999-1); 
b.  over concepten van een viertal algemene maatregelen van 

bestuur (advies 1999-2). 
 
Het bestuur heeft bovendien bij de Staatssecretaris aangedrongen op een 
voortvarende invoering van de Flora- en faunawet. 
 
Den Haag 26 mei 2000, 
 
 
Het bestuur van het Faunafonds. 
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Bijlage 1:  Lijst met uitgebrachte adviezen 
 
 
 
 
 
Datum: Nummer advies: Omschrijving: 
 
11-08-1999 Advies 1999-1 Advies inzake sluiting jacht op ganzen; 
 
09-09-1999 Advies 1999-2-A Besluit beheer en schadebestrijding dieren; 
 
09-09-1999 Advies 1999-2-B Besluit faunabeheer; 
 
09-09-1999 Advies 1999-2-C Jachtbesluit; 
 
09-09-1999 Advies 1999-2-D Besluit vrijstelling beschermde dier- en  
  plantensoorten. 
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Bijlage 2: Bestuurssamenstelling Faunafonds: 
 
 
 
 
 
 

Leden: J.S. Huys (voorzitter),  

G.H.M. Alferink,   

ir. A.W.J. Bosman,   

dr. J.M. Drees,  

B.J.A. Hakvoort,  

dr. D.W. van Liere,  

H.J. Slijkhuis,  

ir. R.F. de Vries, 

 drs. N.J. van der Wal. 

 

Adv. leden: L.H. Hoeijmakers namens het Interprovinciaal Overlegorgaan, 

mr. Drs. M.H. Houpt, namens het Minsterie van LNV. 

 

Secr. Jachtfonds: H.W.M. van Welie. 

 

Kwartiermaker/ 

secretaris tot 01-02-2000: mr. E.E. Kuilema 

 

Secretaris v.a.01-02-2000: mr. ing. H. Revoort.  

 

 


