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Tekst wet Natuurbescherming inclusief amendement 107: 
 
Artikel 3.12 
1. Er zijn faunabeheereenheden die voor hun werkgebied een faunabeheerplan vaststellen. 
Het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, de bestrijding van 
schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht 
geschieden overeenkomstig het faunabeheerplan. 
 
2. Een faunabeheereenheid heeft de rechtsvorm van een vereniging met volledige 
rechtsbevoegdheid of een stichting. In het bestuur van een faunabeheereenheid zijn in ieder 
geval de jachthouders uit het werkgebied van de faunabeheereenheid en maatschappelijke 
organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild 
levende dieren in de regio waartoe het werkgebied van de faunabeheereenheid behoort, 
vertegenwoordigd. 
 
3. Faunabeheereenheden stellen een of meer faunabeheerplannen vast voor hun 
werkgebied. Ten aanzien van door Onze Minister vanwege de omvang van hun leefgebieden 
aangewezen diersoorten stellen de faunabeheereenheden, in wier werkgebied het 
leefgebied is gelegen, gezamenlijk een faunabeheerplan vast. 
 
4. Vervallen 
 
5. Alvorens een faunabeheerplan vast te stellen, hoort de faunabeheereenheid de binnen 
haar werkgebied werkzame wildbeheereenheden over de inhoud van het plan. 
 
6. Het faunabeheerplan behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten van de provincie, 
waarin de faunabeheereenheid werkzaam is. Ingeval een gezamenlijk faunabeheerplan is 
vastgesteld door faunabeheereenheden in verschillende provincies, geschiedt de 
goedkeuring door gedeputeerde staten van de provincie waarin het leefgebied van de soort 
grotendeels is gelegen, in overeenstemming met gedeputeerde staten van de andere 
provincies waarin het leefgebied mede is gelegen. Een goedgekeurd faunabeheerplan wordt 
openbaar gemaakt door de betreffende faunabeheereenheid. 
 
7. De faunabeheereenheid brengt jaarlijks verslag uit van de uitvoering van het 
faunabeheerplan aan gedeputeerde staten van de provincie waarin de faunabeheereenheid 
werkzaam is. 
 
8. Provinciale staten stellen bij verordening regels waaraan in hun provincie werkzame 
faunabeheereenheden en de door de faunabeheereenheid vastgestelde 
faunabeheerplannen voldoen. Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op: 
 a. de omvang en begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid, 

b. de aard, omvang en noodzaak van de op grond van het faunabeheerplan te 
verrichten handelingen, waarvoor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.15 wordt 
verleend of waartoe opdracht wordt verleend op grond van artikel 3.16, 

 c. de wijze waarop en de perioden waarin de handelingen worden verricht, 
d. de vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties als bedoeld in het  
tweede lid in het bestuur van de faunabeheereenheden. 
 
 

Artikel 3.12a 
1. Jachtaktehouders verstrekken aan de desbetreffende faunabeheereenheden gegevens 
over de aantallen dieren, onderscheiden naar soort, die zij hebben gedood. 
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2. De faunabeheereenheden dragen er zorg voor dat een overzicht dat is samengesteld op 
basis van gegevens als bedoeld in het eerste lid en gegevens uit het verslag, bedoeld in 
artikel 3.12, zevende lid, betrekking hebben op hun totale werkgebied, openbaar wordt 
gemaakt. 
 
 
Artikel 3.14 
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen vogels, als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, 
en dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, worden 
aangewezen, die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, en die: 
 a. in het hele land schade veroorzaken, of 
 b. in delen van het land schade veroorzaken. 
 
2. In zoverre in afwijking van de artikelen 3.3, tweede lid, 3.8, tweede lid, en 3.10, tweede lid, 
in samenhang met artikel 3.8, tweede lid, kan Onze Minister een vrijstelling van verboden als 
bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2, tweede lid, 3.5, 3.6, tweede lid, en 3.10, eerste lid, verlenen 
voor de bestrijding door grondgebruikers van schadeveroorzakende vogels en dieren als 
bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. 
 
3. Provinciale staten verlenen bij verordening een vrijstelling als bedoeld in artikel 3.3, 
tweede lid, 3.8, tweede lid, 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, tweede lid, voor 
de bestrijding van schadeveroorzakende vogels en dieren als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, uitsluitend aan grondgebruikers. 
 
4. De vrijstelling, bedoeld in het tweede en derde lid, wordt verleend voor handelingen op 
door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen, 
ter voorkoming van in het lopende of daarop volgende jaar dreigende schade op deze 
gronden, in of aan deze opstallen, of in het omringende gebied. 
 
5. De schade, bedoeld in het tweede tot en met vierde lid, heeft uitsluitend betrekking op: 
a. door vogels veroorzaakte: 

1e belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, wateren, of 
2e schade aan flora en fauna; 

b. door dieren van soorten bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, veroorzaakte: 
 1e schade aan de wilde flora of fauna, of natuurlijke habitats, of 
 2e ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, 

wateren of andere vormen van eigendom, en 
c. door dieren van soorten bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, met uitzondering van soorten 

als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, veroorzaakte schade behorende tot bij de 
vrijstelling, bedoeld in het tweede lid, onderscheidenlijk de verordening, bedoeld in 
het derde lid, omschreven categorieën van schade. 

 
6. De grondgebruiker kan bij schriftelijke en gedagtekende toestemming de hem ingevolge 
het tweede tot en met vierde lid toegestane handelingen door een wildbeheereenheid of 
anderen doen uitoefenen. 
 
7. Alvorens een voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene 
maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid te doen, overlegt Onze Minister met de 
gedeputeerde staten van de provincies over het ontwerp daarvan. 
 
 
 
(Zie hierna de teksten die als gevolg van het amendement uit het wetsvoorstel zijn 
geschrapt) 
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Teksten in het wetsontwerp die als gevolg van het amendement 107 zijn 
vervallen: 
 
Artikel 3.12, eerste lid: 
De bestrijding van schadeveroorzakende dieren, uitvoering van het beheer van populaties 
van in het wild levende dieren en de uitoefening van de jacht geschieden uitsluitend 
overeenkomstig een faunabeheerplan, opgesteld door de faunabeheereenheid in wier 
werkgebied de handelingen worden verricht. 
 
Artikel 3.12, vierde lid: 
Onderdeel van het faunabeheerplan zijn afschotplannen voor de onderscheiden diersoorten 
die met gebruikmaking van het geweer kunnen worden bestreden, waarvan de populatie met 
gebruikmaking van het geweer kan worden beperkt, of waarop met gebruikmaking van het 
geweer de jacht kan worden geopend. 
 
Artikel 3.13, derde lid: 
De wildbeheereenheid verstrekt de nodige informatie aan de faunabeheereenheid over de 
uitvoering van het faunabeheerplan, indien de faunabeheereenheid daarom verzoekt. 
 
Artikel 3.14, vierde lid, tweede volzin: 
Aan de vrijstelling wordt in ieder geval het voorschrift verbonden dat de handelingen 
plaatsvinden overeenkomstig het daartoe vastgestelde en goedgekeurde faunabeheerplan. 
 
Artikel 3.18, vijfde lid: 
Het is verboden om de jacht uit te oefenen, indien daarbij niet wordt gehandeld 
overeenkomstig het daartoe vastgestelde en goedgekeurde faunabeheerplan. 


