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Geachte directeur-generaal,
Vanuit het veld krijgt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging diverse verzoeken om
verduidelijking en nadere uitleg van de huidige Regeling Aviaire Influenza.
Ten aanzien van de verduidelijking: In de Regeling van 14 november (WJZ/16175415)
wordt in artikel 2d, lid 2 genoemd dat alle bestaande aanwijzingen, toestemmingen,
vrijstellingen en ontheffingen op grond van de artikelen 65, 67, 68, 72 en 75 van de
Flora- en faunawet zijn opgeschort. De strekking van het artikel en de aanvang van de
zinsnede over de opschorting (“Daartoe zijn…”), impliceren dat alleen die aanwijzingen,
toestemmingen en ontheffingen die betrekking hebben op (verstoring van) watervogels
bedoeld worden. Een aantal Faunabeheereenheden interpreteert dit artikel echter
zodanig dat zij alle ontheffingen hebben ingetrokken, waardoor bijvoorbeeld ook het
beheer van damherten, reeën en vossen niet meer mogelijk is. Ik verzoek u de Regeling
op dit punt te verduidelijken.
Ten aanzien van de nadere uitleg: Hoewel de Jagersvereniging het principe van
beperkingen van de jacht ter vermindering van het verspreidingsrisico niet onderschrijft
– zie de separate brief daarover die u vandaag ontvangen heeft – waardeer ik het dat u in
uw Regeling ruimte laat voor lokaal maatwerk. Mijn leden geven daarbij aan dat zij
behoefte hebben aan nadere uitleg op het punt van “jagen in gebieden waar dit
watervogels kan verstoren”. De interpretatie van de Jagersvereniging is dat men niet
moet gaan jagen in gebieden waar zich op dat moment grote hoeveelheden watervogels
bevinden. Het (doen) opvliegen van een of enkele watervogels tijdens het jagen is
volgens de Jagersvereniging vergelijkbaar met de verstoring die een willekeurige
voorbijganger zou kunnen veroorzaken en wordt volgens de Jagersvereniging niet
gezien als handelend in strijd met de Regeling. Zonder uw tegenbericht ben ik
voornemens deze interpretatie vanaf woensdag 23 november te delen met mijn leden
jagers en Wildbeheereenheden, waarbij ik expliciet zal aangeven dat jagen op
watervogels zelf verboden blijft.
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