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Verantwoord beheren en benutten

AANTEKENEN

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw drs. CJ. Schouten
Postbus 20401

25OO EK DEN HAAC

Datum: 6 december 2019
Onderwerp: aankondiging verdubbeling leges jachtakte (Regeling van de Minister van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 november 2019, nr. WJZ/ 19230125,
houdende wrjziging van de Regeling natuurbescherming in verband met een aanpassing
van de leges van dejachtakte en enkele verbeteringen, gepubliceerd in Staatscourant 2
december 2019)

Kopie: de minister van Justitie en Veiligheid, de heer prof.mr. F.BJ. Grapperhaus
Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Excellentie,

Met verbazing heeft de Koninklijke NederlandseJagersvereniging kennisgenomen van de

door u gepubliceerde wijziging Regeling natuurbescherming in de Staatscourant waarin u

aankondigt de tarieven voor de jachtakte per I januari 2020 ruim te verdubbelen. Mijn
verzoek aan u is deze Regeling te herzien, opdat zij recht doet aan de toenemende
maatschappelijke inzet die van jagers gevraagd wordt in het kader van populatiebeheer en

schadebestrijding, bijvoorbeeld ten behoeve van de vliegveiligheid, de verkeersveiligheid
en de preventie van Afrikaanse Varkenspest.

Ook zou de wijze waarop de hoogte van de jachtakte-leges wordt vastgesteld in lUn

gebracht moeten worden met de afspraken die daarover in het verleden tussen het
ministerie van Justitie & Veiligheid en deJagersvereniging gemaakt zijn. Daartoe verzoek
ik u om in tripartíete overleg met uw ambtscollega vanJustitie & Veiligheid en de

Jagersvereniging het stelsel van dejachtakteverstrekking integraal te herzien.

De Jagersvereniging constateert dat de overheid steeds meer inzet van de vrijwillige
jagers vraagt ten behoeve van maatschappelUke belangen zoals het beschermen van

natuunruaarden en landbouwgewassen, het borgen van verkeersveiligheid en het
bestrijden van Afrikaanse Varkenspest, terwijl tegelijkertijd de kosten van de daartoe
benodigde jachtakte zonder enig overleg en zonder redelijke onderbouwing verdubbeld
worden. De taskforce voor de 'Roadmap AVP' constateerde recentelijk dat het van belang
is onnodige financiële belemmeringen voor het beheer van wilde zwijnen weg te nemen.
Het verdubbelen van de kosten voor dejachtakte staat daar haaks op. Overigens blUkt de

Rijksoverheid ook telkenmale zeer terughoudend in het toelaten van de voor een veilige
en gezonde uitoefening van de taken van de jager zeer wenselijke geluiddemper voor
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jachtvuurwapens. Nederland loopt daarmee uit de pas met de ons omringende landen in

de Europese Unie en handelt onzes inziens in strijd met de ARBO-wetgeving. Met deze

ambivalente signalen ondermijnt de overheid de bereidheid van de jagers om zich in te

zetten voor het in ons dichtbevolkte land zo noodzakelijke wildbeheer. Dat betreuren wij

De afspraken over de procedure voor vaststelling van de leges voor een wapenverlof

(welke u volgt in uw tariefstelling voor de jachtakte) dateren uit 201 3. De afspraak was

dat leges trapsgewijs verhoogd zouden worden totdat deze kostendekkend zouden zijn.

De afgesproken eerste fase was 50% kostendekkend, hetgeen opgenomen was in de

wijziging voor de leges bij de regeling van27 maart 2015. Daarna zou met tussenpozen

van twee jaar een tweede en derde verhoging plaatsvinden naar respectievelijk 75% en

100% kostendekkend. Daarbij werd afgesproken dat een verhoging telkenmale

voorafgegaan moet zUn van een audit om te bepalen wat de kwaliteit van de

dienstverlening en de actuele toe te berekenen loonkosten zijn. Ook zou gekeken worden

waar er efficiencyslagen gemaakt kunnen worden om deze loonkosten te verlagen. Deze

audits hebben niet plaatsgevonden, waarmee niet is voldaan aan de voorwaarde voor de

tariefsverhoging. Ook zijn de voorstellen voor kostprijsverlaging die deJagersvereniging

de afgelopen drie jaar aan het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft voorgelegd

kennelijk niet in oveniveging genomen. De administratieve handelingen zouden aanzienlijk

verminderd kunnen worden door de verlenging van de geldigheidsduur van de jachtakte

naar vijf jaar en de omschakeling van een papieren naar een digitale jachtakte.

Namens de 27.000 vrijwillige jagers en de 300 lokale samenwerkingsverbanden van

jachthouders met een jachtakte (de Wildbeheereenheden) verzoek ik u uw besluit inzake

de tariefsverhoging van de jachtakte aan te houden en in tripartiete overleg met uw

ambtsgenoot vanJustitie & Veiligheid en deJagersvereniging te bezien hoe de regelgeving

en procedures inzake de wapenwetgeving beter in lijn gebracht kunnen worden met

hetgeen van de jagers en wildbeheereenheden in Nederland gevraagd wordt. Wij zijn

graag bereid een constructieve bijdrage te leveren.

Met vriendel ijke groet,

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Laurens Hoedemaker

directeur




