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Q & A naar aanleiding van de laserstudie 

 

Vraag 1:   Hoe gevaarlijk zijn de lasers voor vogels en andere dieren?  

Antwoord:  In deze studie lag de focus op vogels. Er is in de studie geen weten-

schappelijk verantwoord onderzoek gevonden naar de gezondheids-

effecten van de in deze studie gebruikte lasers op vogels. Er is dan 

ook geen wetenschappelijke onderbouwing te geven van de aan-

vaardbaarheid van de veiligheidsrisico’s die het gebruik van deze 

lasers voor vogels kan vormen, noch mag deze worden afgeleid van 

de onderkende risico’s voor de mens (vooral oogschade). Wel wordt 

er op dit moment een onderzoek bij vogels uitgevoerd op een uni-

versiteit in de Verenigde Staten. De resultaten van dit onderzoek 

zijn nog niet gepubliceerd. Om meer duidelijkheid te krijgen over de 

gezondheidseffecten wordt in de studie nader onderzoek aanbevo-

len. De provincies willen graag advies van de Raad voor Dierenaan-

gelegenheden over de gezondheidseffecten van lasers op vogels en 

andere dieren. Zij zullen het ministerie van LNV daarom verzoeken.   

 

Vraag 2:   Zijn de vogellasers wel diervriendelijk en daarmee een goed  

alternatief voor afschieten van wild? 

Antwoord:  Omdat er nauwelijks wetenschappelijke kennis voorhanden is over 

de gezondheidseffecten van lasers op vogels is een vergelijking met 

de effecten van afschot vrijwel onmogelijk. De vraag in hoeverre 

blijvende oogschade door een laser, zo dit zou plaatsvinden, voor 

een vogel minder leed met zich meebrengt dan bijvoorbeeld ver-

wonding of doding door het geweer vraagt vooral een ethische af-

weging. Een hulpmiddel om te bepalen wat een minst dierenleed 

veroorzakende aanpak van de faunaschade zou kunnen zijn is het 

advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden “Wegen van die-

renwelzijn in de natuur” (https://www.rda.nl/publicaties/zienswij-

zen/2017/11/09/rda-zienswijze-wegen-van-welzijn-van-dieren-in-

de-natuur) 

 

 

Vraag 3:   Mogen de vogellasers worden verkocht / verhandeld in Nederland? 

Antwoord:  De in deze studie gebruikte lasers behoren tot de zogenaamde risi-

coklasse 3B. Deze mogen in Nederland wel aan ondernemers maar 

op grond van de Warenwet (2017, Staatsblad 72) niet aan particu-

lieren worden verkocht. Voor aankoop, bezit of gebruik door parti-

culieren bestaat in Nederland echter geen wetgeving. Bij verkoop 

aan bedrijven zijn leveranciers op grond van de Warenwet gehou-

den om de kopers te informeren over mogelijke risico’s.  

 

Vraag 4:  Welke maatregelen zijn verplicht voor een veilig gebruik van de la-

ser in het buitengebied? 

Antwoord:  Voor de veilige inzet van lasers in het buitengebied kan de wetge-

ving voor arbeidsomstandigheden van toepassing zijn indien er 

sprake is van een bedrijf met een werkgever-werknemer relatie. 

Dan is een risico- en veiligheidsanalyse verplicht met opvolging van 

daaruit voortvloeiende maatregelen om de risico’s te beheersen. De 

toepasbaarheid van de wet is echter gezien de moeilijk controleer-

bare omstandigheden in het buitengebied niet eenduidig. Om ri-

sico’s zoveel mogelijk te beperken is het aan te raden om altijd de 

voornoemde analyse uit te voeren. Bij het inzetten van de laser in 
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bedrijven zonder werkgever-werknemer relatie geldt een algemene 

zorgplicht om letsel en/of  gevolgschade te voorkomen.  

 

Vraag 5: Wie is aansprakelijk voor eventuele oogschade aan mens of dier bij 

gebruik van de vogellasers? 

Antwoord:  Uitgaande van rechtmatig en zorgvuldig gebruik (volgens de wette-

lijk verplichte richtlijnen van de leverancier) is bij bedrijfsmatig ge-

bruik in een volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit als arbeids-

omgeving te kenmerken gebied de werkgever aansprakelijk. Hij 

dient immers zowel voor de omgeving en voor zijn personeel zorg te 

dragen voor een veilige inzet van de laser. Bij particulier gebruik is 

dat de feitelijke gebruiker van de laser.  

 

Vraag 6:  Zijn BIJ12 en de provincie van plan om de inzet van de vogellasers 

voor de verjaging van ganzen te bevorderen?  

Antwoord:  Neen. BIJ12 en de provincies achten het naar aanleiding van de la-

serstudie niet zinvol om de inzet van de laser (klasse 3B of hoger) 

te stimuleren. Belangrijke argumenten zijn de stringente eisen voor 

de borging van een veilige inzet en de op macroschaal gezien ge-

ringe meerwaarde van de laser voor het voorkomen of beperken 

van de faunaschade.  

 

Vraag 7: Komen agrariërs voor tegemoetkoming van de eventuele fauna-

schade in aanmerking als ze de laser als preventief verjaagmiddel 

gebruiken?  

Antwoord:  Ja. Omdat binnen de huidige wetgeving verkoop en gebruik van la-

sers klasse 3B (en hoger) voor bedrijfsmatige toepassing in de land-

bouw niet verboden is, mogen agrariërs zelf besluiten of zij de laser 

willen inzetten. Het recht op tegemoetkoming in de faunaschade is 

daarbij niet in het geding, de laser is immers een wettelijk geoor-

loofd arbeidsmiddel. 

 

Vraag 8:  Wie is verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving voor la-

sers? 

Antwoord: Het toezicht op de naleving van de wetgeving voor (ver)koop aan 

particulieren berust bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 

(de NVWA). Er is geen instantie die toezicht houdt op het gebruik en 

bezit door particulieren. Bij bedrijfsmatig gebruik ligt de verant-

woordelijkheid voor naleving van de toepasselijke arbeidswetgeving 

bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

 

Vraag 9: Treedt er gewenning op bij vogels bij langduriger gebruik van lasers 

voor de verjaging van wild? 

Antwoord: In de relatief korte duur van de proefperiode (een seizoen) is bij 

ganzen gewenning niet waargenomen. Echter blijkt uit andere  

studies van BIJ12-Faunafonds dat voor de meeste werende  

middelen uiteindelijk gewenning optreedt. Dat valt dus bij  

langduriger gebruik van de laser niet uit te sluiten.  

 

Vraag 10:  Hoe gevaarlijk zijn de lasers voor mensen?  

Antwoord: Met name de lasers die ook overdag in staat zijn om vogels te ver-

jagen en die in deze studie zijn gebruikt zijn bijzonder krachtig. Het 

gaat dan om lasers  van de zogenaamde risicoklasse 3B. Bij directe 

blootstelling van het oog kan de intensiteit van deze klasse lasers 
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nog tot op 1 km afstand zo hoog zijn dat de internationaal gehan-

teerde norm voor risico op oogletsel in hoge mate kan worden over-

schreden. Hierdoor kan permanente oogschade ontstaan. Tot op 

meerdere kilometers bestaat het risico op tijdelijke verblinding en 

afleiding, hetgeen met name voor verkeersdeelnemers en de lucht-

vaart gevaarlijk kan zijn.  

 

Vraag 11: Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van de regulering van het 

bezit en gebruik van zware lasers? 

Antwoord:  Momenteel onderzoekt het ministerie van Justitie en Veiligheid of 

een strafrechtelijk verbod op het bezit en gebruik van laserpennen 

van de risicoklasse 3 en 4 door particulieren en beroepsgroepen die 

professioneel met lasers werken gewenst is. Aanleiding is het ver-

zoek tot verbod van de sectie Oogheelkunde van de Radboud UMC 

onder verwijzing naar een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde over ervaringen met oogletsels door laserpointers 

klasse 3B (https://www.ntvg.nl/artikelen/een-laserpen-geen-

speelgoed/extended_abstract).  

Naar aanleiding van de laserstudie willen de provincies het ministe-

rie op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid vragen over de stand 

van zaken van het onderzoek en de gevolgen van een mogelijk ver-

bod voor het gebruik van lasers in de faunaschadebestrijding in het 

landelijk gebied.   
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