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WBE-mutaties 
FRS Gebiedswijziging – fusies - naamsverandering 

Vanuit de Wet natuurbescherming en provinciale verordeningen is het voor WBE’s 

noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die aan WBE’s worden gesteld waaronder de 

begrenzing van de WBE. Bijvoorbeeld dat een WBE-werkgebied niet provinciegrens 

overschrijdend mag zijn. Hieraan zijn de ontheffingen gekoppeld. WBE’s stellen zelf, in 

afstemming met hun buur-WBE(‘s) en betreffende jachthouders, hun WBE-grenzen vast. 

WBE-besturen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen WBE-grens!  

Een landelijk bestand met WBE-begrenzingen 

Gebiedswijzigingen worden bijgehouden in FRS waardoor er één landelijk digitaal 

bestand bestaat.  

Voor Zuid-Holland waar met DORA wordt gewerkt kunnen WBE’s de Jagersvereniging 

inschakelen voor gebiedswijziging. Afzonderlijke WBE-kaarten met hun begrenzing 

kunnen via de website van de Jagersvereniging worden geraadpleegd. Het landelijk 

bestand met WBE-begrenzingen kan vanaf het FRS worden gedownload. Dit bestand 

wordt, 1 x per jaar in de eerste week van januari, verzonden naar alle provincies, FBE’s, 

Waterschappen, Rijkswaterstaat en terreinbeheerders. 

Gebiedswijzigingen die in FRS uitgevoerd kunnen worden 

Er zijn 3 typen wijzigingen: 

• Grenscorrecties; wijzigen van de grens tussen WBE’s 

• Fusie tussen WBE’s; samenvoegen van 2 of meer WBE’s  

• Splitsing van een WBE 

Let op: het wijzigen van WBE-grenzen heeft wettelijke consequenties voor WBE’s en 

jachthouders. Zorgvuldigheid is daarom vereist! 

 

In vogelvlucht het FRS-proces van WBE-gebiedswijziging 

1. In FRS kan de WBE-secretaris voor zijn WBE op elk gewenst moment een voorstel voor 

gebiedswijziging starten, waarbij historische gegevens behouden blijven.  

Uitgangspunt: De WBE die zijn gebied gaat vergroten zal het initiatief moeten nemen in 

het FRS om de gebiedswijziging op te starten. 

Tip: Voor een snelle afwikkeling is het raadzaam om u te beperken tot het doen van een 

gebiedswijzigingsvoorstel waarbij maar 1 WBE per keer, betrokken is. 

 

2. Dit voorstel wordt in het FRS voorgelegd aan de aangrenzende en betrokken WBE.  

Zij kunnen via FRS uw voorstel accepteren, afwijzen of een tegenvoorstel doen.  

Nauwkeurig intekenen is belangrijk! Leg de grens op het midden van de weg of het 

midden van het water. Trek niet eenzijdig WBE-grenzen terug. Hiermee voorkomt u dat 

er onbejaagbaar niemandland ontstaat.  

 

3. Bent u het met elkaar eens geworden, dan moet dit voorstel door de betrokken WBE 

middels een akkoordverklaring en uittreksel KvK in het FRS worden bevestigd. 
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Omdat een wijziging wettelijk effecten heeft is het noodzakelijk dat er een recent, 

digitaal gewaarmerkt uittreksel van KvK geüpload wordt. Zo weet de Jagersverenging of 

de indieners ook gemachtigde bestuurders zijn. Bij een fusie zal ook een ondertekend 

besluit van de ALV geüpload moeten worden.  

 

4. Nadat de gevraagde papieren zijn geüpload, door de betrokken WBE’s, kunt u het 

voorstel tot gebiedswijziging digitaal ter controle aanbieden aan de Jagersvereniging en 

de betreffende FBE. De Jagersvereniging controleert of alle benodigde documenten aan 

het voorstel zijn toegevoegd en kan u wijzen op onnauwkeurig ingetekende grenzen.  

De FBE controleert, of eventuele ontheffingen ook in de nieuwe situatie mogen worden 

ingezet, of machtigingen moeten worden aangepast. Na controle wordt het voorstel 

door hen vrijgegeven.  

 

5. De WBE die het gebiedswijzigingsvoorstel heeft gedaan moet nu een datum invullen 

om de wijziging daadwerkelijk door NatuurNetwerk uit te laten voeren in het FRS. 

Daarbij wordt het oude gebied opgeslagen in de gebiedshistorie.  

 

6. Tot slot dienen de betreffende WBE-secretarissen de jachthouders in te lichten over 

o.a. de uitvoeringsdatum. De FRS rollen van jachthouders, de jachtvelden en 

machtigingen van het gebied wat over gaat naar de andere WBE, moeten aangepast 

worden. Tip: Zorg dat u, voor de uitvoeringsdatum de informatie hebt over de rollen en 

de jagers die meekomen uit de andere WBE. 

Verwerking van de WBE-aanpassingen 

De WBE-secretaris kan op elk gewenst moment een gebiedswijziging starten in het FRS 

en dit voorstel voorleggen aan de buur WBE. Na afronding van de gebiedswijziging wil 

dit niet zeggen dat belanghebbende partijen (denk aan waterschappen en provincie) 

deze wijziging onmiddellijk doorvoeren in hun systeem. 

 

Grenscorrecties worden éénmaal per jaar doorgevoerd, omdat een wijziging van een  

WBE-grens op veel plaatsen doorwerkt. Zo heeft een grenswijziging o.a. ook 

consequenties voor de kaarten in het FRS, het schadeverleden bekend bij BIJ12 op basis 

van postcodes.  

Daarnaast gebruiken Waterschappen de WBE-grenzen voor het verhuren van jacht aan 

WBE’s.  

Ook worden de nieuwe WBE-grenzen verstrekt aan de provincies voor het 

faunabeheerplan en worden deze grenzen door de provincies jaarlijks gepubliceerd. 

 

Daarom is ervoor gekozen om éénmaal per jaar, eerste week van januari, alle externe 

belanghebbenden de actuele bestanden te verstrekken. Wijzigingen die na 1 januari 

gedaan worden zullen het jaar daarop meegenomen kunnen worden. Niet op tijd 

gebiedswijzigingen doorvoeren kan consequenties hebben voor jachtverhuur en 

ontheffingen. 
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WBE-naamsverandering 

Besluit een WBE haar naam te veranderen dan kan deze mutatie pas doorgevoerd worden 

nadat er een recent, digitaal gewaarmerkt uittreksel van KvK geleverd wordt aan de 

Jagersvereniging. De jagersvereniging vraagt bij Natuurnetwerk de naam mutatie aan 

voor in het FRS en verwerkt vervolgens de mutatie in haar eigen administratie. 

De WBE ontvangt hiervan een bevestiging van de administratie. 

 

Aandachtspunten t.a.v. WBE-fusies. 
 

1. Fuserende WBE’s wordt aangeraden de fusie eerst in FRS door te voeren en op de 

hier gekozen uitvoeringsdatum ook het lidmaatschap van de oude WBE’s op te 

zeggen bij de Jagersvereniging. Beide acties voor 1 december van enig jaar.  

Financiële consequenties. De fusie alleen doorvoeren en verwerken in FRS betekent 

niet de opzegging van het WBE-lidmaatschap bij de Jagersvereniging. 

  

2. WBE’s die na een fusie vervallen en geen lid meer (willen) zijn, geven dit per 

brief/mail aan bij de Jagersvereniging en wel uiterlijk voor 1 december. 

  

3. WBE’s die na een fusie komen te vervallen en een WBE-website via de 

Jagersvereniging hebben lopen, geven dit ook aan in de opzeggingsbrief/mail 

Voor vragen hierover kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder via 

wbe@masterlinks.it 

 

4. WBE’s die gaan fuseren geven ook aan onder welke naam zij als gefuseerde WBE 

verder gaan inclusief het nieuwe uittreksel KvK en de NAW-gegevens van de nieuwe 

WBE-secretaris.  

 

Twee fusie situaties:  

1. WBE A gaat op in WBE B. WBE A heft zichzelf hiermee op. Er komen geen nieuwe 

statuten en geen naamsverandering van de WBE. 

- Het WBE-nummer en de naam van de in FRS initiërende WBE blijft van kracht. De 

opgeheven WBE wordt verwijderd uit de administratie. WBE B neemt in het FRS het 

initiatief om de fusie te starten. De informatie uit de oude gebieden wordt opgeslagen in 

de gebiedshistorie van het FRS. 

2. WBE A en WBE B heffen zichzelf op en vormen samen een nieuwe WBE met een nieuwe 

naam en nieuwe statuten en leggen deze bij de notaris vast. 

- Werkwijze zoals beschreven onder situatie 1.  

WBE A of B neemt het initiatief om het fusieproces te starten in het FRS. 

Na de afhandeling van deze fusie wordt de naamsverandering aangevraagd. Zie hiervoor 

de informatie onder WBE-naamsverandering. 

 

5. Kies de fusiedatum in het FRS zorgvuldig!!! 

Zodra de fusie is doorgevoerd in het FRS, zal meteen de volgende dag de fusie ook 

geeffectueerd moet worden voor ontheffingen, gebruikersrollen, jachtvelden en 

telgebieden, zoals omschreven in de handleiding FRS. (Actie WBE-secretaris) 

mailto:wbe@masterlinks.it
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Vragen of opmerkingen: 

Contactpersoon 

Erik van Til,  

afdeling Ecologie,  

erik.vantil@jagersvereniging.nl  

 


