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Infoblad 6.7  

 
WILDBEHEER 
 
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: 
 
- Jacht, beheer en schadebestrijding 
- Wildbeheer en Scouting Nederland 
- Beheer en schadebestrijding 
- Jacht 
- Aansprakelijkheid 
- Meer informatie 
 
Onderhoud van een kampeerterrein kan een belangrijke taak van een beheerteam zijn. 
Als eigenaar/grondgebruiker van een terrein ben je daarnaast in sommige gevallen 
verantwoordelijk voor schade die door wild wordt aangebracht. Dit houdt in dat het beheer 
van de fauna ook onder de taken van terreinenbeheer kan vallen. Wordt een terrein 
gehuurd of is er een gebruiksovereenkomst, dan is de eigenaar over het algemeen 
verantwoordelijk voor het terrein- en wildbeheer, niet de gebruiker. Bij erfpacht is vaak in 
het contract aangegeven waar de verantwoordelijkheid voor het wildbeheer ligt. Is de 
beheersinstantie eigenaar, dan is deze zelf verantwoordelijk voor zowel het terrein- als het 
wildbeheer.  
 
Jacht, beheer en schadebestrijding 

Jacht, beheer en schadebestrijding is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet regelt 
daarnaast onder meer de bescherming van planten- en diersoorten binnen en buiten 
beschermde natuurgebieden en de handel in beschermde planten en dieren.  
 
In de Flora- en faunawet zijn als beschermde diersoorten aangewezen: 
• alle van nature in Nederland voorkomende zoogdieren, met uitzondering van de 

zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 
• alle van nature in de lidstaten van de Europese Unie voorkomende vogels; 
• alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën en reptielen; 
• alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten, met uitzondering van de 

soorten die onder de Visserijwet vallen). 
 
Ten aanzien van de beschermde dieren is het verboden: 
• dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of 

met het oog daarop op te sporen; 
• dieren opzettelijk te verontrusten; 
• nesten, holen of andere voortplantingsplaatsen, vaste 

rustplaatsen of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, 
uit te halen, weg te nemen of te verstoren; 

• eieren te zoeken, te rapen, te beschadigen of te vernielen; 
• dieren, producten van dieren, eieren en nesten voorhanden te 

hebben, te vervoeren, te verhandelen enz.;  
• dieren of eieren van dieren (ook van niet beschermde soorten) 

in de vrije natuur uit te zetten. 
 
De Flora- en faunawet is een raamwet: in de wet staan de hoofdlijnen, die verder zijn 
uitgewerkt in aparte besluiten en regelingen. In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen 
beheer van soorten en voorkoming van schade enerzijds en de jacht anderzijds. Over het 
algemeen komt het erop neer, dat dieren pas gedood mogen worden als alle andere 
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mogelijkheden om schade te voorkomen of te bestrijden zijn uitgeput. Jacht is 
alleen mogelijk op de dieren die als wild staan aangemerkt in de wet. Op provinciaal 
niveau wordt een verdere invulling aan de wet gegeven.  
 
Wildbeheer en Scouting Nederland 

In de richtlijnen voor beheer en inrichting van Scoutingkampeerterreinen (infoblad 6.4) 
heeft Scouting Nederland voor haar eigen terreinen het standpunt dat er geen jacht wordt 
toegestaan. In bijzondere gevallen kan afschot plaatsvinden, als de schade niet op een 
andere manier kan worden voorkomen, zoals ook is vastgelegd in de wet. 
 
Beheer en schadebestrijding 

Op kampeerterrein kan het voorkomen dat diersoorten schade toebrengen aan 
bijvoorbeeld de begroeiing. Ook kan het voorkomen dat dieren, waarvan je kunt aantonen 
dat ze op het kampeerterrein verblijven, schade aanrichten aan bijvoorbeeld de beplanting 
van buren. Het kan dan gaan om konijnen of mollen, maar ook reewild dat jonge aanplant 
aanvreet. Je mag de dieren echter niet zomaar verontrusten, wegjagen of doden.  

 
In de wet zijn drie soorten aangewezen als 
landelijke schadesoorten. Dit zijn de mol, het 
konijn en de houtduif. De grondgebruiker mag 
deze dieren doden, opzettelijk verontrusten 
(verjagen), nesten wegnemen of eieren rapen 
op de door hem gebruikte gronden of in of aan 
door hem gebruikte opstallen. Dit mag de 
grondgebruiker doen als hij daarmee 
belangrijke schade aan gewassen, vee, 
bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren 

voorkomt. Daarnaast kunnen per provincie provinciale schadesoorten worden vastgesteld. 
Deze zijn op te vragen bij de provincie. Per soort en gebied kunnen de bepalingen 
waaronder je mag doden of verontrusten verschillend zijn.  
De grondgebruiker kan zelf de schadebestrijding uitvoeren of anderen schriftelijk 
toestemming geven dit te doen. Uiteraard moet je bij de uitvoering hiervan rekening 
houden met de bepalingen van de Flora- en faunawet, zoals de toegestane jachtmiddelen 
en het bezit van een jachtakte. Niet voor alle schadebestrijding, waarbij je moet kiezen 
voor het doden van dieren, is de inzet van een jager nodig. Voor de bestrijding van mollen 
is bijvoorbeeld geen jachtakte noodzakelijk.  
 
Het is verstandig om beheer en schadebestrijding uit te besteden door een 
grondgebruikersverklaring af te geven aan de wildbeheereenheid die werkzaam is in het 
gebied waar het kampeerterrein ligt. Bij de Koninklijk Nederlandse Jagers Vereniging 
(KNJV) of de provincie kun je navragen welke dat is. In deze verklaring kan worden 
aangegeven om welke percelen het gaat en onder welke voorwaarden het mogelijk is de 
schadebestrijding uit te voeren, binnen de grenzen van de wet. In die verklaring kan staan 
dat bijvoorbeeld alleen schade kan worden bestreden na overleg met de beheerder of 
alleen in bepaalde periodes. De wildbeheereenheid beschikt over een standaard 
grondgebruikverklaring waarop de naam van de grondgebruiker staat en om welke 
percelen het gaat, inclusief hun oppervlakte.   
 

Jacht 

Jacht is alleen mogelijk op die soorten die als wild worden benoemd in de wet. Dit zijn de 
haas, de fazant, de wilde eend, het konijn, de houtduif en de patrijs. Per dier is 
vastgesteld wanneer er gejaagd mag worden, wanneer de jacht dus geopend is. Jacht is 
alleen toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang. De jacht op de patrijs is 
gesloten en zal niet worden geopend zolang deze soort als bedreigde vogelsoort op de 
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rode lijst voorkomt. Voor de overige soorten is bejaging gedurende een beperkte 
periode per jaar mogelijk. De jager moet in het bezit zijn van een geldige jachtakte. In de 
richtlijnen voor het beheer en de inrichting van Scoutingkampeerterreinen (infoblad 6.4) 
kun je lezen dat Scouting Nederland voor haar eigen terreinen op het standpunt staat dat 
jacht niet toegestaan is.  
 

De eigenaar of grondgebruiker kan het 
jachtrecht zelf uitoefenen of verhuren 
aan anderen. Aan de uitoefening van 
het genot van de jacht is een aantal 
voorwaarden verbonden. Er zijn 
beperkingen ten aanzien van de 
jachtmiddelen en eisen waaraan 

jachtvelden moeten voldoen. Ook is de jacht gesloten in gebieden die zijn aangewezen 
als beschermd natuurmonument als bedoeld in de Natuurbeschermingswet, in wetlands of 
in vogelrichtlijngebieden (infoblad 1.5). Beheer en schadebestrijding respectievelijk -
preventie is wel toegestaan in deze gebieden. 
 
Aansprakelijkheid 

Bij de aansprakelijkheid bij schade die diersoorten veroorzaken, is er een verschil in 
schade bij de gebruiker zelf en schade bij derden. Daarnaast is er verschil tussen schade 
door wildsoorten bij geopende jacht en schade door overige diersoorten en wild bij 
gesloten jacht. 
 
Bij schade door wild bij geopende jacht is de grondgebruiker aansprakelijk voor schade. Is 
de jacht verhuurd, dan is de jachthouder aansprakelijk namens de grondgebruiker. Er zijn 
voldoende mogelijkheden om de schade te voorkomen. Wettelijk gezien is de jachthouder 
ook verplicht schade door in zijn veld aanwezig wild te voorkomen. Het gaat hierbij dus 
om schade door konijn, haas, wilde eend, houtduif of fazant.  
Bij schade door andere dieren en door wild bij gesloten jacht, is de grondgebruiker 
verantwoordelijk voor het voorkómen en bestrijden van schade op het eigen terrein. Hij 
kan ingrijpen met vrijstelling of ontheffing. Afschot is pas mogelijk als alle andere middelen 
niet werken. Er is geen wettelijke plicht ter voorkoming van schade. Als je geen 
gebruikmaakt van aanwezige vrijstelling of ontheffing, ben je als niet-optredende buurman 
wel schadeplichtig. Je bent namelijk aansprakelijk voor schade als er sprake is van 
inbreuk op rechten van derden of bij maatschappelijk onzorgvuldig handelen. 
 
Faunafonds 
Bij schade door in het wild levende dieren kun je soms aanspraak maken op vergoeding 
door het Faunafonds (www.faunafonds.nl). Dit kan gebeuren als er schade is, maar er 
geen mogelijkheid was tot ingrijpen. Vergoeding is alleen mogelijk bij schade aan 
landbouwgewassen en als je als grondgebruiker met ver- of bejaging schade niet kon 
voorkomen. Ook moet je er alles aan doen om maatregelen te treffen waarmee de schade 
voorkomen of beperkt had kunnen worden. Een zekere mate van schade door in het wild 
levende dieren moeten we  voor lief nemen.  
 
De grondgebruiker is primair verantwoordelijk voor de manier waarop de schade wordt 
bestreden en het beheer wordt gevoerd. Hij is verantwoordelijk voor het al dan niet 
inschakelen van jachthouders als het gaat om de feitelijke handelingen in het veld. En de 
grondgebruiker is primair verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uitvoeren van een 
faunabeheerplan. Als je kunt beschikken over ontheffingen, ben je verantwoordelijk voor 
de uitvoering daarvan.  
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Meer informatie 

Flora- en faunawet:    www.wetten.overheid.nl 
Vragen over wildbeheereenheden:  Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging  

(www.knjv.nl) 
Faunafonds     www.faunafonds.nl 
Provinciaal beleid t.a.v. beheer  
en schadebestrijding:    de provincie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit informatieblad kwam tot stand met medewerking van de Federatie Particulier 
Grondbezit en Staatsbosbeheer Regio Gelderland 
 
NB: Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er 
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 


