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Toestemming van de grondgebruiker aan ondergenoemde personen (houders toestemming) ten behoeve van uitvoering van krachtens de Wet natuurbescherming gegeven  
vrijstellingen (artikelen 3.15 en 3.16), ontheffingen (artikel 3.17) en opdrachten (artikel 3.18).  Deze toestemming, die aan derden mag worden doorgegeven, loopt tot 1 april  
en wordt, behoudens schriftelijke opzegging vóór 1 februari stilzwijgend steeds met een jaar verlengd. Deze overeenkomst bestaat uit twee pagina’s.
 
 

Formulier 2.2 
Toestemming beheer en schadebestrijding - Jachtaktehouder(s)

Naam, adres, woonplaats verhuurders 
c.q. grondgebruikers

Omschrijving van de gronden (kaart en/of 
kadastrale nummers)

Oppervlakte Datum ondertekening Ondertekening grondgebruikers

ha   are    ca

Naam houder toestemming Adres Postcode en woonplaats Datum Handtekening
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Toelichting

De Wet natuurbescherming maakt een scheiding tussen jacht enerzijds en beheer van soorten en voorkoming van schade anderzijds. Deze scheiding heeft tot 
gevolg dat het voor de jager niet voldoende is dat hij het jachtgenot heeft gehuurd. Het jachtgenot gaat alleen over de jacht op wildsoorten (haas, fazant, konijn, 
houtduif en wilde eend) voorzover de jacht op deze soorten is geopend. 

Beheer van soorten en voorkomen van schade mag alleen met vrijstelling, ontheffing of opdracht van de provincie of, soms het Rijk. Voor de uitoefening van deze 
vrijstellingen, ontheffing of opdracht is toestemming van de grondgebruiker vereist. Let er op dat dit een ander kan zijn dan degene waarvan u het genot van de 
jacht heeft gehuurd.

Het gebruik van een geweer voor beheer van soorten en voorkomen van schade is alleen toegestaan aan een houder van een geldige jachtakte die voor meer dan 
40 ha aaneengesloten (de jachtveld-eisen zijn ook hier van toepassing) toestemming van een of meer grondgebruikers heeft. Let op: voor het aanvragen van een 
jachtakte heeft u wel het genot van de jacht nodig en volstaat deze toestemming niet.  

Voor de verhuur van het jachtgenot gecombineerd met de toestemming van de grondgebruiker om de vrijstelling, ontheffing of opdracht uit te voeren, is een apart 
formulier beschikbaar voor leden van de Jagersvereniging, via www.jagersvereniging.nl/downloads.
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