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Het vervullen van een missie  
in roerige tijden
Op het moment van totstandkoming van dit Publieksjaarverslag 2021 is de missie van de Jagersvereniging  
belangrijker dan ooit. De verankering van de jacht als essentieel onderdeel van het Nederlandse natuurbeheer 
en het voorkomen van faunaschade, blijkt minder stevig dan gewenst. De vijf diersoorten die op de wildlijst 
staan worden ernstig bedreigd: niet in de natuur, maar vooral in de politieke arena. 

Belangen behartigen is één van de pijlers van de Jagersvereniging. Het afgelopen jaar bleek dat dit actueler is 
dan ooit. Keer op keer moeten we uitleggen waarom de bijdragen van jagers zo belangrijk zijn in het buiten- 
gebied. Denk hierbij aan het bevorderen van de biodiversiteit, de wildstand en een veilige omgeving. 
De wereld om ons heen verandert continu. Daarom is in 2021 het proces gestart van het vaststellen van een 
nieuwe, missie, visie en strategische agenda. De Ledenraad, het hoogste orgaan binnen de Jagersvereniging, 
heeft in de vergadering van maart 2022 de nieuwe, missie, visie en strategische agenda vastgesteld.  
De komende jaren wordt hard gewerkt aan het verwezenlijken van de strategische agenda.
De komende jaren wil de Jagersvereniging extra aandacht genereren voor haar rol als dé expert op het gebied 
van jacht. Onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek en onafhankelijke telgegevens. Jagers zijn ultieme 
faunabeheerders, die met hun ongekende kennis van hun werkgebied, een onmisbare schakel vormen in het  
beheer en behoud van het Nederlands landschap. Ook op dit vlak zoekt de Jagersvereniging nadrukkelijk de 
samenwerking met andere organisaties.
Een lang gekoesterde wens is het oprichten van een Bestuursacademie samen met de Stichting Jacht- 
opleidingen Nederland (SJN) voor onze achterban. Dit traject is in 2021 in gang gezet en zal in het najaar  
van 2022 van start gaan. In het hiernavolgende verslag kunt u verder lezen wat de Jagersvereniging in 2021 
allemaal heeft gedaan en bereikt. Daar kunnen we trots op zijn! Niet alleen voor onze leden, maar ook voor  
het draagvlak van de jacht onder de Nederlandse bevolking en uiteraard voor de natuur.

Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur

VOORWOORD
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Waar staat de Jagersvereniging voor?
Het vervullen van een missie in roerige tijden

Op het moment van tot stand komen van 
dit Jaarverslag 2021 is de missie van de 
Jagersvereniging belangrijker dan ooit.  
De verankering van de jacht als essentieel 
onderdeel van het Nederlandse natuur- 
beheer en het voorkomen van faunaschade, 
blijkt minder stevig dan gewenst. De vijf 
soorten die op de wildlijst staan worden 
ernstig bedreigd: niet eens zozeer in de  
natuur, maar vooral in het politieke speelveld. 

Het behartigen van onze belangen en het 
smeden van coalities van zoveel mogelijk 
betrokkenen is actueler dan ooit. Niet 
vaak genoeg kunnen we de bijdragen  
van jagers blijven herhalen, zoals het 
bevorderen van de biodiversiteit, de  
wildstand en een veilige omgeving. 
De Jagersvereniging vertegenwoordigt 
jagers, voorjagers en WBE’s. Opgeleide en 
professionele vrijwilligers en organisaties 
waar we trots op zijn, die worden gewaar-
deerd om hun maatschappelijke meerwaarde 
en verbondenheid met de omgeving. De 
Jagersvereniging wil de aangesloten jagers, 
voorjagers en WBE’s in Nederland bijstaan 

bij hun opleiding en het actualiseren van 
hun kennis over jacht en natuurbeheer, 
de samenwerking met grondeigenaren en 
-gebruikers, juridische aangelegenheden 
en het vervullen van bestuurlijke functies.

Onmisbare schakel  
natuurbeheer
De komende jaren wilt de Jagersvereniging 
extra aandacht genereren voor haar rol als 
dé expert op het gebied van jacht. Onder-
bouwd met wetenschappelijk onderzoek, 
onafhankelijke telgegevens en ervaringen 
van binnen en buiten de vereniging. Jagers 
zijn ultieme faunabeheerders, die met hun 
ongekende kennis van de gebieden waarin 
zij werkzaam zijn, een onmisbare schakel 
vormen in het beheer en behoud van het 
Nederlands landschap.
Het bureau van de Jagersvereniging is geves-
tigd in Amersfoort. Vanuit het kantoor aan  
de Prinses Marielaan worden door 29 mede-
werkers de belangen van ruim 21.000 leden 
en bijna 300 WBE’s behartigd. Van hieruit 
en vanuit de regionale organisaties wordt 

toegezien op een fatsoenlijke en respect- 
volle omgang met in het wild levende dieren, 
jachthonden en personen met wie de jager  
in contact komt. 

Landelijke en regionale 
structuur
Regionaal is de Jagersvereniging georga-
niseerd in 12 provinciale afdelingen, elk 
met een eigen afdelingsbestuur. Landelijk 
bestaat zij uit het landelijk bestuur, de 
ledenraad en het verenigingsbureau.  
Het landelijk bestuur legt verantwoording 
af aan de ledenraad, bestaande uit 
37 gekozen afgevaardigden, waarvan 
24 namens de leden in de verschillende 
provinciale afdelingen, 12 namens de 
wildbeheereenheden in de verschillende 
provincies en 1 vertegenwoordiger van  
de jonge jagers. 
Op landelijk niveau behartigt de Jagers-
vereniging eigenstandig en in samenwerking 
met andere belangenorganisaties de belangen 
van haar leden bij de landelijke politiek en 
diverse ministeries.  
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De Jagersvereniging werkt samen  
met andere landelijke organisaties  
op het gebied van jacht, natuurbeheer  
en landbouw.

Raad van Toezicht
De vereniging heeft een Raad van Toezicht, 
bestaande uit drie personen. De vereniging 
beschikt over een landelijk bureau van 
29 medewerkers in loondienst. De Jagers-
vereniging, haar afdelingen en haar bureau 
zijn één rechtspersoon. Het landelijk  
bureau staat onder leiding van de  
directeur Willem Schimmelpenninck van 
der Oije en bestaat uit de afdelingen:
- Belangenbehartiging
- Communicatie
- Ecologie
- Juridische zaken
- Bedrijfsvoering 

FACE
De vereniging behartigt de belangen van 
haar leden niet alleen op provinciaal en 
landelijk niveau, maar ook op Europees 
niveau. In Europa vertegenwoordigt zij de 
Nederlandse jagers in FACE, de Europese 
federatie van nationale jagersverenigingen. 
De directeur vertegenwoordigt de Jagers-
vereniging in FACE. 

Belangenbehartiging
De belangenbehartiging provinciaal en 
lokaal vindt plaats in en met de afdelings- 
besturen, Faunabeheereenheden en 
decentrale overheden. De plaatselijke 
jagersverenigingen, de Wildbeheereenhe-
den, zijn nagenoeg allemaal aangesloten 
bij de Jagersvereniging. De afdelings-
besturen vergaderen enkele malen per 
jaar met de vertegenwoordigers van de 
Wildbeheereenheden en met de individuele 
leden in hun provinciale afdeling over het 
plaatselijke wildbeheerbeleid en over het 
landelijke beleid van de Jagersvereniging. 
De in de provinciale afdelingen gekozen 
afgevaardigden in de ledenraad zijn  
de schakel tussen het landelijk en  
het provinciale beleid, daarin ondersteund 
door medewerkers van het bureau,  
de regiomanagers. 

Informatievoorziening
De Jagersvereniging ondersteunt haar 
leden door het organiseren van landelijke 
en regionale informatiebijeenkomsten. 
Verder kunnen leden reken op:
-  12x per jaar het verenigingsblad De Jager 

(incl. verrijkte digitale versie)
- Wekelijkse nieuwsbrieven
-    Deelname in de collectieve jacht-
  Aansprakelijkheidsverzekering 
-  Vertalingen van verzekeringsbewijzen  

ten behoeve van jacht in het buitenland. 

De website is het kloppend hart van de 
digitale nieuwsvoorziening, waarop het 
laatste nieuws te lezen valt en doorgelinkt 
kan worden naar JagersTV of de digitale 
versie van De Jager. Steeds makkelijker 
klikken bezoekers van social mediakanalen 
door naar de website, waarin zij kennis 
kunnen maken met de jachtwereld. 
Verder helpt het bureau haar leden  
onder meer met het opzetten van (lokale) 
verenigingsadministratiesystemen; door 
het verstrekken van informatiemateriaal; 
deelname in collectieve (bestuurders) 
aansprakelijkheidsverzekeringen en 
juridische bijstand. Deze werkzaamheden 
worden vrijwel volledig uitgevoerd en/of 
gecoördineerd door de medewerkers van 
het landelijk bureau van de vereniging.
.



Publieke opinie onderzoek 2021

Draagvlak voor de jacht 
blijft onverminderd groot
De bekendheid met het diverse palet aan taken en 
verantwoordelijken van jagers bij de Nederlandse 
bevolking is het afgelopen decennium gestaag 
gegroeid. Dit heeft geresulteerd in een groter 
draagvlak voor de jacht, al blijkt dat het ‘schieten 
van wilde dieren’ in zijn algemeenheid op minder 
ondersteuning kan rekenen. Wat de precieze  
oorzaak hiervan is, blijft speculeren. Wel blijkt 
uit het grote publieksonderzoek dat vorig jaar is 
gemaakt in opdracht van de Jagersvereniging,  
dat Nederlanders nauwelijks kennis hebben  
van het wettelijke kader waarin de jagers hun 
werk verrichten. 

Maatschappelijke ontwikkeling
De maatschappelijke ontwikkelingen die we om 
ons heen waarnemen, reflecteren in de uitkomsten 
van het meest recente nationaal onderzoek  
‘De visie van de Nederlandse bevolking op jacht, 
beheer en schadebestrijding’ uitgevoerd door  
Zest Marketing. De dood wordt niet meer omarmd 
als onderdeel van de levenscyclus. We willen  
iedereen redden, zelfs als de complete samen- 
leving daarvoor helemaal op slot moet. Hetzelfde 
geldt voor huisdieren. De bedragen die worden 
uitgegeven aan zorgkosten voor huisdieren  
stijgen jaar na jaar. In diezelfde lijn hebben  
mensen het er soms moeilijk mee dat jagers  
wilde dieren doodmaken. 

8
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Context 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat het helpt wanneer we als jagers ons verhaal vertellen. 
De context uitleggen en het beeld schetsen van de drijfveren van de jager: beschermen waar moet, 
benutten waar kan. Deze zin zegt alles, ook: wij jagers weten wat we doen. Daarop mag je vertrouwen! 
En precies daar is voor ons als Jagersvereniging nog winst te behalen. Wij weten maar al te goed aan 
hoeveel wetten en regels we in het veld en daarbuiten zijn gebonden. Maar van deze zaken blijken  
Nederlanders nog niet veel te weten. Uit onze onderzoeken door de jaren heen komen steeds  
ongeveer dezelfde cijfers. Hierbij de cijfers uit ons meest recente onderzoek:

Bij de jaarlijkse verlenging van zijn jachtakte aan een psychologische test 
wordt onderworpen

Zijn handelingen registreert in een landelijk registratiesysteem

Nieuwe natuur aanlegt en bestaande natuur beschermt

Wist u dat de jager al zijn activiteiten als vrijwilliger uitoefent

Opdracht krijgt van boeren om schade door wilde dieren te bestrijden en verplicht 
is hier uitvoering aan te geven

Wettelijk verplicht is om te zorgen voor een goede wildstand in zijn jachtveld

De dieren in zijn veld regelmatig telt en daar zijn beheer op afstemt

Een wettelijke opleiding heeft genoten

Zich moet houden aan de gedragsregels van de Jagersvereniging

Thuis wapens bewaart in een kluis, die regelmatig door de politie wordt gecontroleerd

Samenwerkt met o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en de 
provincies om te komen tot beheerplannen

Wist u dat een jager...

0  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
   Wel eens iets over gehoord     Bekend mee     Onbekend mee
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De jager zorgt door het 
plaatsen van wildspiegels 
dat aanrijdingen met wilde 

dieren op wegen worden 
voorkomen

De jager draagt bij aan 
het vergroten van de 

vliegveiligheid rondom 
luchthavens

Jagers mogen en kunnen in Nederland 
jagen om verschillende redenen: ofwel 

om het vlees te benutten, ofwel om land-
bouwgewassen en kwetsbare diersoorten 
te beschermen ofwel om biodiversiteit en 

verkeersveiligheid te vergroten. In bijna alle 
situaties gaat het om een combinatie van 

twee of meer factoren. Vindt u dit  
acceptabele redenen om te jagen?

Vindt u dat de wet jagers 
naast de soorten op de 
wildlijst ook die extra 
verantwoordelijkheid 

moet geven voor andere 
diersoorten, zoals ganzen, 

reeën en wilde zwijnen

In heel Nederland worden jagers door 
natuurorganisaties en weidevogelgroepen 
gevraagd om roofdieren, zoals kraaien en 
vossen, te schieten in en om weidevogel-
gebieden. Hiermee zorgen zij ervoor dat  

er meer nesten van weidevogels uitkomen 
en er meer weidevogelkuikens groot  
worden. Vindt u het goed dat jagers  

hiervoor gevraagd worden?

Draagvlak  
jachtactiviteiten  
onverminderd groot
De cijferreeksen die het draagvlak 
voor bepaalde activiteiten van 
de jager aangeven zien er veel 
gunstiger uit en zijn – op lichte 
schommelingen na – vergelijk- 
baar met voorgaande jaren.  
Hiernaast enkele voorbeelden  
uit het meest recente onderzoek:

Uit de vraagstelling blijkt dat het 
belangrijk is om duiding te geven 
aan hetgeen je doet. Het vertellen 
van het verhaal heeft de jagers  
in het afgelopen decennium  
veel draagvlak opgeleverd.  
Dit betekent helaas niet dat de 
jachtactiviteiten uit de gevaren-
zone zijn. Integendeel. Op dit 
moment spelen er grote zorgen 
omtrent de wildlijst en het wel of 
niet openen van het jachtseizoen 
2022/2023 op de daarop staande 
vijf wildsoorten.

75% 65%

21% 29%

3%

Mogen wilde dieren  
geschoten worden als zij 

ziek zijn en daardoor andere 
dieren bedreigen in hun 

gezondheid?

74%

22%

5%

54% 52%

38% 40%

8% 8%

De jager assisteert bij 
aanrijdingen met wilde 
dieren en zorgt er voor 

dat gewonde dieren niet 
onnodig lijden

75%

21%

4% 5%

Voorstanders
Neutraal 
Tegenstanders

51%

40%

9%
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De wolf
Uit ons meest recente publieksonderzoek 
van afgelopen jaar, blijkt dat het sentiment 
over de wolf sinds 2019 niet zo heel sterk is 
veranderd. Wat opvalt is dat er een grotere 
groep Nederlanders meer uitgesproken 
voor of tegen is, dan bij andere onder-
werpen in ons onderzoek. Maar een grote 
groep Nederlanders staat neutraal in de  
vraagstukken omtrent de toppredator,  
al zou je voorzichtig uit de cijfers kunnen 
afleiden dat een aantal voorstanders van 
de vestiging van de wolf in Nederland toch 
wat is gaan twijfelen.

Wel zijn de meeste Nederlanders van  
mening dat de overheid een maximum 
moet stellen aan het aantal wolven dat  
in Nederland welkom is.

STELLING De vestiging van de wolf naar Nederland is een feit. Vindt u dat er in het Nederlandse 
landschap plaats is voor grote roofdieren, zoals de wolf?

Zeer zeker niet Zeker niet Er tussenin Zeker Zeer zeker

2019 7% 18% 35% 29% 11%

2021 7% 17% 38% 28% 10%

STELLING Door vestiging van paartjes wolven in Nederland worden er jaarlijks meerdere jonge 
wolven geboren. Vindt u dat de Nederlandse overheid een maximum voor het aantal 
wolven moet instellen evenals bij bijvoorbeeld ganzen, reeën en wilde zwijnen?

Zeer zeker niet Zeker niet Er tussenin Zeker Zeer zeker

2021 4% 8% 36% 35% 18%
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Het ultieme scharrelvlees
Wat verder opvalt in het onderzoek is het grote draagvlak voor het benutten van wild 
voor consumptie. Wild als het ultieme stukje scharrelvlees, ligt goed in de markt. 
Meer dan de helft van de Nederlanders hecht er veel belang aan om te weten waar 
hun eten vandaan komt en wat er in het productieproces mee is gebeurd. Bijna 60% 
van de Nederlanders vindt dat wild evenals fruit, vis, honing en paddenstoelen ook 
duurzaam mag worden benut. 

Opmerkelijk is wel dat de stap naar het zelf kopen van een stukje wild groot is. Veel 
mensen weten ook niet waar ze daarvoor terecht kunnen. En of ze daadwerkelijk  
vergaan tot de aanschaf van een stukje wild hangt natuurlijk – zoals een echte 
Nederlander betaamt – ook af van de prijs. Bijna 70% van de Nederlanders vindt 
herkenbaarheid van wild in de winkel door bijvoorbeeld een keurmerk belangrijk. 
Hiermee kan ook voorkomen worden dat winkeliers gefokte dieren (konijn, hert) 
verkopen als wild. Dit laatste vinden Nederlanders zeker niet oké. 

#JagersDoenMeer
Evenals andere jaren biedt het nationaal 
onderzoek ‘De visie van de Nederlandse 
bevolking op jacht, beheer en schade-
bestrijding’ een heleboel handvatten om 
mee aan de slag te gaan. Afgelopen najaar 
is er al een grote slag gemaakt op het 
gebied van de verkeersveiligheid met de 
campagne ‘Veilig op weg, daar jagen wij 
voor’. Komend jaar zullen wij ons onder 
meer hard maken om de inzet van jagers 
in het veld blijven onder de aandacht te 
brengen onder de hashtag #JagersDoen-
Meer. Daarnaast werkt de Jagersverenging 
samen met een grote groep stakeholders 
mee aan een document met een gezamen- 
lijk standpunt voor de overheid om te 
pleiten voor het beheren van de wolf en 
het instellen van nulstandgebieden. En 
vanzelfsprekend gaat er op dit moment 
heel veel aandacht uit naar de lobby voor 
het behoud van de jacht op de soorten op 
de wildlijst en het vergroten van het ver-
trouwen dat de jager als deskundige in het 
veld verdient. Ondertussen mag gezegd 
worden dat de jacht in Nederland nog 
altijd op voldoende steun en draagkracht 
van de Nederlanders mag rekenen. Aan 
ons allen de schone taak om dat zo  
te houden!

Duurzame benutting van de 
natuur voor consumptie vindt 

plaats bij honing, kastanjes, fruit, 
groenten, paddenstoelen en vis. 
Vindt u dat wild ook duurzaam 

mag worden benut?

Vindt u dat er meer ruimte 
moet komen voor duurzame 

benutting van natuur en 
landschap, zoals bijvoor-

beeld vissen, jagen en 
wildplukken?

Vindt u het belangrijk  
dat geschoten wild  

voor consumptie  
beschikbaar komt?

 Zeer zeker  Zeker  Er tussenin  Zeker niet  Zeer zeker niet

44% 36% 40% 37%  44%  46%

13% 10%

4% 8% 14%2% 2%
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“De Jagersvereniging heeft het initiatief genomen voor  
een maatschappelijk debat, om verdere polarisatie tussen 

voor- en tegenstanders van de wolf te voorkomen”
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‘WAT WILT U’–ONDERZOEK 2021

Collectieve belangenbehartiging 
boven alles

Bijna 90% van de leden is positief gestemd over de Jagers-
vereniging, slechts één procent ervaart het lidmaatschap 
als negatief. Daartussenin zit een kleine neutrale groep van 
ruim 9%. Van hen is 88% van plan de komende jaren lid 
te blijven. Dat zijn mooie cijfers, die we binnen de Jagers-
verenging graag ook de komende jaren willen bevestigen.  
Al zal dat gezien de turbulente tijden omtrent de Rode Lijst, 
wildlijst en vrijstellingslijst niet vanzelfsprekend zijn. 

Politieke druk
Naast de collectieve belangenbehartiging vinden jagers het heel belangrijk 
dat de vereniging hun WBE(‘s) op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
in de provincie. Samen met het WBE-bestuur naar de gemeente of provincie 
kunnen stappen en de leden hierover informeren. De jachtomstandigheden 
in Nederland staan onder druk. Dat voelen we allemaal. En dat komt ook 
terug in de enquête. De druk op de politiek moet verder opgevoerd worden.
Aan de volgende thema’s, problemen en issues moet de Jagersvereniging 
volgens de leden de komende tijd meer aandacht besteden richting de  
politiek en de media (van hoog naar laag):

1. Beheer van populaties van bepaalde diersoorten, zoals zwijnen, 
ganzen en vossen (70%)

2. Activisten en maatschappelijke organisaties die ‘sjoemelen’ met de 
waarheid (63%)

3. Weidevogels en predatie (56%)
4. Beheer van grofwild om verkeersincidenten te voorkomen (49%)
5. Voorkomen dat in de zomer jonge hazen en reeën slachtoffer  

worden van het maaien van weilanden (48%)

De Jagersvereniging is gezegend met een zeer grote achter-
ban aan trouwe en tevreden leden. Het is er de vereniging 
alles aan gelegen om dit zo te houden en waar mogelijk 
te verbeteren. Daarom heeft er in 2021 voor de vierde keer 
een uitgebreid ledenonderzoek plaatsgevonden. Uit dit 
‘Wat wilt U’- onderzoek, blijkt dat de leden de collectieve 
belangenbehartiging het belangrijkste vinden en financieel 
graag een steentje extra bijdragen indien nodig.
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Is uw tevredenheid over het lidmaatschap het afgelopen 
jaar toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen?

13
%

77
%

10
%

37
%

60
%

2%40
%

58
%

3%20
%

73
%

8%

Toegenomen Gelijk gebleven

 2012  2019 2015  2021

Afgenomen

Wat is voor u het belangrijkst?

 2012  2019 2015  2021

Collectieve belangenbehartiging
(lobby in Den Haag en provincies) 

Ledenservice (algemene informatie  
en ondersteunende middelen)

Individuele belangenbehartiging  
(persoonlijke hulp of advies via 

mail en telefoon)

Toegang krijgen tot proeven en  
wedstrijden met jachthonden

72%

7%

7%

Anders, namelijk 2%

7%
11%

11%
12%

3%
5%

9%

79%
90%

84%
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Voorjagers
Van de leden die de vragenlijst hebben ingevuld blijkt 9% voorjager 
te zijn. Van deze jagers zonder jachtakte vindt drie kwart de contri-
butie te hoog. Het merendeel (80%) zou voorstander zijn van een 
‘voorjagerslidmaatschap’ tegen een gereduceerd tarief. Daar waar 
de ene helft een 50% kortingsregeling voorstelt, zou een ander 
graag zijn eigen lidmaatschapspakket willen samenstellen.
Deze hondenbezitters zonder jachtakte, zouden graag nauwer 
betrokken willen worden bij de jacht. Het liefst zouden zij zien dat 
er jachthondenproeven komen, waarin er samengewerkt wordt met 
een jager. De meeste van hen hebben als doel om in de toekomst 
met hun hond mee te gaan op jacht.

Informatievoorziening
Voor wat betreft de informatievoorziening zijn de leden zeer tevreden 
over het magazine De Jager, de wekelijkse digitale nieuwsbrieven en 
de informatie die ze van de servicedesk ontvangen. Over de gehele 
linie ziet het lijstje van de meest belangrijke producten en diensten 
(van hoog naar laag) er als volgt uit:

1. Het magazine De Jager (72%)
2. Informatie over jacht, beheer en schadebestrijding (62%)
3. Advies over jagen, verzekeringen, etc. (42%)
4. Berichtenservice, met actuele en spoedeisende informatie 

voor leden (37%)
5. Ondersteuning van de Wildbeheereenheden (36%)
6. Afhandeling van vragen door het bureau van de  

Jagersvereniging (34%)
7. Terecht kunnen met geschillen bij de Jagersvereniging (33%)

Heeft u behoefte om met uw hond samen 
met een jager te gaan jagen?

33
%

36
%

24
%

4% 3%41
%

33
%

21
%

5% 0%

Zeer zeker Zeker Neutraal Zeker niet Zeer zeker niet

 Onderzoek jachthondenbezitters (2016) 

 Onderzoek jachthondenbezitters (2021) 
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Aan welke thema’s, problemen of issues moet de Jagersvereniging meer aandacht besteden richting de politiek en de pers?

Beheer van populaties van bepaalde diersoorten, zoals zwijnen, ganzen en vossen

Activisten en maatschappelijke organisaties die ‘sjoemelen’ met de waarheid 

Nieuwe wetgeving

Weidevogels en predatie

Beheer van grofwild om verkeersincidenten te voorkomen

Voorkomen dat in de zomer jonge hazen en reeën slachtoffer worden van het maaien van....

Voorkomen en bestrijden van schade door dieren aan land-, bos- en tuinbouwgewassen

Duurzame benutting van de natuur voor consumptie

Predatie

Vestiging van de wolf in Nederland

Verbeteren van het leefmilieu van dier- en plantensoorten in zijn jachtveld (biotoopverbetering) 

Bejaging van ganzen om de vliegveiligheid te vergroten

Wild en duurzame voeding

Veiligheid door de jager (oren en ogen)

De rol van de hond in de jacht

Veiligheid (controle/ BOA’s)

Varkenspest

Persoonlijke veiligheid

Anders, namelijk

70%

63%

62%

56%

49%

48%

44%

43%

40%

39%

35%

35%

31%

25%

23%

21%

20%

10%

6%
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In welke categorieën moet de Jagersvereniging volgens u taken schrappen?

Organisatie van afdelingsbijeenkomsten, hondenproeven, hondenwedstrijden en schietactiviteiten 

JagersTV

Evenementen

Website voor wildbeheereenheden

Collectieve belangenbehartiging op Europees niveau

Ecologisch onderzoek en advisering

Magazine De Jager

Anders, namelijk

Individuele belangenbehartiging (inclusief juridische bijstand)

Website en social media

Campagnes om de jacht onder de aandacht te brengen van de Nederlandse bevolking

Advisering en ondersteuning provinciale afdelingen

Collectieve WBE verzekeringen (bedrijfs- en bestuursaansprakelijkheid, ongevallen, rechtsbijstand)

Juridische helpdesk

Materiaal voor scholieren, jagers en wildbeheereenheden

Collectieve belangenbehartiging in de provincies

Educatie- en voorlichtingsprogramma’s

Jachtaansprakelijkheidsverzekering

Ondersteuning verlenen aan WBE’s

Advisering en ondersteuning wildbeheereenheden

Collectieve belangenbehartiging landelijk

40%

39%

28%

25%

25%

18%

16%

13%

12%

10%

10%

9%

9%

9%

8%

7%

7%

7%

6%

4%

4%
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Lidmaatschap WBE’s
WBE’s hebben voordeel van hun lidmaatschap bij de Jagersvereniging, 
zo is de mening van 62% van de bestuurders. Van hen is 31% is 
neutraal en 7% ervaart geen voordeel. De 550,- euro contributie  
die WBE’s nu betalen dekt ongeveer 33% van de werkelijke kosten. 
Een WBE-contributie van ongeveer 1.600,- euro is kostendekkend.  
Het tekort wordt nu betaald uit de contributies van de individuele leden. 

Meer jonge jagers
De aanwas van nieuwe cursisten die de jachtakte willen halen en 
de aanwas van jonge leden, is ook terug te zien in de enquête. Het 
aantal leden van boven de 62 jaar dat de vragenlijst heeft ingevuld 
nam af. Verder bleek uit de resultaten dat:
-  Voornamelijk mannen de vragenlijst hebben ingevuld (90%)
-  De meest genoten opleidingen HBO, MBO en universiteit zijn
-  De arbeidssituatie onder de leden een evenwichtig beeld geeft 

(30% loondienst, 30% eigen bedrijf, 30% VUT)
-  De meeste deelnemers op het platteland wonen en dan met name 

in de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland
-  Verreweg de meesten VVD hebben gestemd, gevolgd door CDA 

en de BoerBurgerBeweging.

De vereniging is erg blij met de duidelijke mening van haar leden. 
Het ‘Wat wilt u’-onderzoek geeft duidelijk de levende wensen  
en verlangens weer. Dit helpt bij het invullen van de strategische 
jaaragenda, waarin keuzes gemaakt moeten worden aangaande  
het beleid voor de komende jaren.

Moet de Jagersvereniging in deze extra activiteiten meer geld en 
tijd stoppen om de belangen van de leden te dienen of minder tijd 

en geld om tot een dekkende exploitatie te komen

8% 46
%

39
%

7%9% 50
%

37
%

4%

Minder tijd 
en geld

Evenveel 
tijd en geld

Meer tijd 
en geld

Anders, 
namelijk

 Prijselasticiteitsonderzoek (2016) 

 WWU 2021 
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Op welke wijze zal de Jagersvereniging volgens u de 
toenemende activiteiten rond het netwerk, de collectieve 
belangenbehartiging en de activiteiten rond ontwikke-
lingen in de politiek dienen te betalen / financiëren?

61
%

56
%

40
%

10
% 2%

64
%

62
%

28
%

19
% 3%

Via fond-
sen-werving

Via  
sponsoring

Via een contri-
butieverhoging

Anders, 
namelijk

Via een  
lening

Vindt u het reëel dat de Jagersvereniging de jaarlijkse 
contributie verhoogt in lijn met de inflatie na het  

beantwoorden van de voorgaande vragen?

8% 26
%

38
%

23
%

5%15
%

38
%

33
%

11
%

3%

Zeer zeker Zeker Neutraal Zeker niet Zeer zeker niet

 Prijselasticiteitsonderzoek (2016) 

 WWU 2021 

 Prijselasticiteitsonderzoek (2016) 

 WWU 2021 
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Belangenbehartiging:
veel meer dan netwerken 

Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
hebben er vanuit de afdeling Belangen- 
behartiging kennismakingsgesprekken 
plaatsgevonden met woordvoerders van de 
Vaste Kamercommissie LNV. Uiteraard is de 
actualiteit rond de Rode Lijst en de Wildlijst 
continu onderwerp van gesprek. 
 

Naast de zorgen omtrent de Rode Lijst en Wildlijst is er onder meer  
gesproken over:
- Maatschappelijke kosten
- Regeldruk waarmee jagers te maken hebben
- Het MARF-rapport ‘ganzen zonder grenzen’
- Pleidooi voor een landelijke autoriteit faunagegevens

Kamervragen
In 2021 zijn er regelmatig Kamervragen gesteld over onderwerpen die  
onze dossiers raken, zoals over:
- Het verlengen van de jachtakte
- De e-screener
- Rode lijst
- Wilde zwijnen
- Wolven
- Groene boa’s
Soms zijn de vragen over deze onderwerpen geïnitieerd door de Jagers- 
vereniging om een thema op de politieke agenda te krijgen. Bijna altijd zijn 
de ministeries voorzien van input voor de beantwoording van de vragen.



Boer & Burger Brunch 
De Jagersvereniging was vrijdag 15 oktober vertegenwoor-
digd bij de Boer & Burger Brunch midden op het Neude 
in hartje Utrecht. Onder het genot van een proeverij van 
wildhapjes, zoals grilworst en gerookte ganzenborst, werd 
het gesprek over nut en noodzaak van jacht en faunabeheer 
aangegaan met de vele verschillende bezoekers en voorbij-
gangers: van Utrechters tot dagjesmensen, van student tot 
AOW’er en van winkelend publiek tot mensen op weg naar 
hun volgende werkafspraak. Ook de Tweede Kamerleden  
Caroline van der Plas (BBB) en Roelof Bisschop (SGP) brachten 
hier een bezoek aan de Jagersvereniging. De reacties waren 
vrijwel zonder uitzondering positief en geïnteresseerd en de 
lekkernijen van Nederlands wild vielen in de smaak.

Boeren ontevreden over ganzenschade
Door groeiende populaties ganzen hebben boeren steeds 
meer te maken met overlast van ganzen. Naar aanleiding 
van een artikel in de Boerderij stelde CDA Tweede Kamerlid 
Gerard van den Anker hier op 26 januari 2021 Kamervragen 
over. De minister geeft aan dat door verschillende factoren 
de schade is toegenomen, maar dat de oplossing in de 
provincies moet worden gezocht. In het kader van de  
ganzenproblematiek en de resultaten van het MARF- 
onderzoek hebben landelijke en provinciale politici  
en medewerkers van het ministerie van LNV deelgenomen 
aan de jaarlijkse ganzentellingen.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer op 
koers, meer nodig
Het stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
(ANLb) lijkt goed te werken. Dat blijkt uit een evaluatie 
van het ministerie van LNV en de provincies. Via het ANLb 
kan biodiversiteit en waterkwaliteit in het landelijk gebied 
worden bevorderd. WBE’s en boeren kunnen hierin samen 
optrekken, bijvoorbeeld met predatiebeheer bij weide- 
vogelgebieden. De evaluatie geeft ook aan dat ANLb moet 
doorontwikkelen om echt ecologische kwaliteitsverbetering 
op boerenland te laten plaatsvinden.

22
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JURIDISCHE ZAKEN

Onrust en onduidelijkheid 
verstrekking jachtaktes

In 2020 werden de jachtaktes ten gevolge van de corona- 
pandemie automatisch verlengd door een verlengings-
besluit. Voor 2021 was dit helaas geen optie, maar door 
Covid-19 is de hele afhandeling bij Korpscheftaken behoor-
lijk onder druk komen te staan. Verschil in uitvoering en 
onderbezetting bij politie-eenheden zorgden voor onrust  
en onduidelijkheid bij onze leden. Dit leidde tot veel  
telefoontjes en e-mails met vragen van onze leden over  
de verlenging en aanvraag van de jachtakte. 

Het jaar 2021 stond bij Juridische Zaken 
vooral in het teken van de jachtaktes.  
Helaas bleek automatische verlenging van 
de akte, zoals in 2020 geïnitieerd vanwege 
Covid-19, geen optie. De afhandeling bij 
Korpscheftaken stond onder druk, dit leverde 
veel vragen op. De Jagersvereniging was 
tevens betrokken bij het onderzoek  
‘vertrekking jachtaktes’ van de Algemene 
Rekenkamer en participeert in de commissie  
herziening Wet Wapens en Munitie.
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Rekenkameronderzoek jachtaktes
De Jagersvereniging was betrokken bij het reken- 
kameronderzoek verstrekking jachtaktes. De reken-
kamer heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit 
van de huidige procedures rondom de verstrekking 
van jachtaktes en wapenverloven, alsmede naar de 
organisatie en impact van kluiscontroles bij sport-
schutters en jagers. Er is een breed gedragen wens 
om de procedure voor de verstrekking van verloven 
en jachtaktes verregaand te automatiseren en deze 
bescheiden ook voor meerdere jaren geldig te  
maken. Eventuele contactmomenten tussen de  
politie en de wapenbezitters kunnen volgens de 
deelnemende sportschutters en jachtaktehouders  
beter en op een goede en effectieve wijze plaats- 
vinden tijdens de huiscontroles. De Algemene 
Rekenkamer stelt na haar onderzoek een rapport 
op ten behoeve van de minister van Justitie en 
Veiligheid en de Tweede Kamer. Onduidelijk is  
nog wanneer dat rapport aangeboden gaat worden. 

Wet Wapens en Munitie
Naar aanleiding van de in de Kamer aangenomen motie  
(9 februari 2021) tot herziening van de Wet Wapens en  
Munitie komt er een commissie herziening WWM. Deze  
commissie is in 2021 samengesteld en heeft tot taak het 
maken van een probleeminventarisatie ten aanzien van  
het functioneren van de Wet Wapens en Munitie en de  
onderliggende regelgeving. Op basis van de probleem- 
inventarisatie moeten de hervormingsmogelijkheden  
van de wet in kaart worden gebracht. Hierbij moet het  
doel van de Wet Wapens en Munitie helder voor ogen  
gehouden worden: de openbare orde en veiligheid  
waarborgen door het illegale bezit van wapens  
en munitie te bestrijden en het legale bezit zoveel  
mogelijk te beheersen. De Jagersvereniging  
participeert in deze commissie. 

E-screener
Er loopt vanuit de Jagersvereniging en de KNSA nog een 
procedure tegen de Staat met betrekking tot het gebruik 
van de e-screener bij het aanvraagproces voor een  
jachtakte en wapenverlof. Naar aanleiding van deze  
procedure en in opdracht van de rechtbank Den Haag  
is een deskundigenonderzoek uitgevoerd naar het gebruik 
van de e-screener bij het beoordelen van aanvragen  
voor jachtakte en/of wapenverloven. Het rapport van dit 
onderzoek zal naar verwachting medio 2022 afgerond zijn. 
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Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen
Per 1 juli is de WBTR (Wet Bestuurlijk Toezicht Rechtspersonen) van 
kracht geworden. Alle WBE’s zijn middel een nieuwsbrief geïnformeerd 
over deze wet en de gevolgen voor de WBE’s. Die zijn tot op heden  
beperkt. Wel moeten in de toekomst de statuten van de WBE’s  
aangepast worden in lijn met deze Wet. Hiervoor voorzien wij de WBE’s 
halverwege volgend jaar van nieuwe modelstatuten die zij desgewenst 
kunnen gebruiken. De invoering van de Omgevingswet die begin 2023 
van kracht wordt, zal hierin worden verwerkt.

Aanpassen provinciale Omgevingsverordeningen
Ondanks het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet  
(invoering is meerdere keren uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 
2022 naar 1 januari 2023) zijn de voorbereidingen al in volle gang.  
De provinciale Omgevingsverordeningen dienen hierop aangepast 
te worden. De provincies Overijssel, Friesland, Noord-Brabant en 
Noord-Holland hebben al discussiestukken en concepten aan ons ter 
beoordeling voorgelegd. Dit is een proces dat vaak maanden duurt.
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Ook in 2021 heeft de afdeling ecologie niet stilgezeten. De Afrikaanse varkenspest, vogelgriep en natuurlijk 
het te verwachten rapport over de wildlijst, hield de ecologen van de Jagersvereniging van de straat.  
Daarnaast vonden er enkele waardevolle eigen onderzoeken plaats…

Afrikaanse varkenspest
In 2021 is er geregeld overleg geweest over Afrikaanse varkenspest. 
Het risico dat deze ziekte in ons land de kop op steekt blijft onze 
aandacht vragen. Met regelmaat organiseert de Rijksoverheid  
met alle betrokken partijen (waaronder de Jagersvereniging) een 
overleg waarin onder andere wordt besproken hoe een uitbraak  
van Afrikaanse varkenspest in Nederland kan worden voorkomen.  
Ook zochten wij in samenwerking met de andere partijen naar 
mogelijkheden om een eventuele uitbraak zo snel mogelijk onder 
controle te krijgen.   

ECOLOGIE

Waardevolle eigen onderzoeken

Vogelgriep
Nog nooit heeft de vogelgriep zo’n lange tijd in ons land gewoed  
als afgelopen jaar. Veel pluimveebedrijven zijn na besmettingen  
geruimd. Jagers werden geconfronteerd met jachtbeperkingen 
rondom besmette bedrijven. Ook onder wilde (water)vogels heeft de 
ziekte flink huisgehouden. Kadavers van (water)vogels waren bijna 
in het hele land te vinden. Doordat onder meer vossen die kadavers 
aten, kregen zij grote hoeveelheden van het virus binnen en werden 
ook zij er ziek van. Voor het eerst zijn dus ook zoogdieren met deze 
H5N1 variant besmet geraakt. 
Erasmus Medisch Centrum Research heeft met de Jagersvereniging 
contact gezocht om materiaal van vossen voor onderzoek aan te  
leveren. Daarnaast is de Jagersvereniging gevraagd om jaarrond 
geschoten watervogels te gaan bemonsteren en een onderdeel te 
worden van een landelijk meetnet vogelgriep.
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Eendenkorvenproject
Sinds eind 2019 loopt bij de afdeling ecologie het eendenkorven-
project. Sinds 2021 is dit project ook internationaal uitgebreid met 
onze partners van het Waterfowlers’ Network. Van oudsher plaatsen 
jagers eendenkorven en hooirollen om het nestsucces van de wilde 
eend te verbeteren. Hiermee worden de eieren tijdens de broedperi-
ode beschermd tegen predatie en slechte weersomstandigheden. 
Minstens 60% van de natuurlijke wilde eendennesten verloren. 
Daarom is het plaatsen van de eendenkorven en het monitoren 
hiervan erg belangrijk. Om het succes van de korven eenduidig aan 
te kunnen tonen en de inzet van jagers voor deze soort zichtbaar 
te maken, is ons onderzoek nodig. In broedseizoen 2021 werden 
er 1624 eendenkorven gemeld door 253 jagers. Hieruit blijkt dat in 
2021 bijna de helft van de geplaatste nesten gebruikt is en van deze 
gebruikte korven 89,5% succesvol uitkwam! Ook kwam naar voren 
dat er naast de wilde eend nog meer soorten gebruik maken van de 
eendenkorven. Zo werden de korven ook bezet door waterhoentjes, 
kuifeenden en slobeenden. 
Voor dit project plaatst de Jagersvereniging zelf ook jaarlijks tien 
eendenkorven op landgoed Amerongen. Deze korven worden gedu-
rende het seizoen goed in de gaten gehouden door wildcamera’s. Het 
beeldmateriaal dat we verzamelen wordt gebruikt voor promotie. 

Verschil van dag en nacht
Vind je een verschil als je zoogdieren met het blote oog telt 
of volgens hetzelfde telprotocol met een warmtebeeldkijker? 
Zeker! Deze vraag is afgelopen jaar beantwoord in het onder-
zoek waarbij de Jagersvereniging beide telmethoden heeft 
vergeleken. Hiervoor meldde zich een aantal leden aan die 
volgens een vast protocol in mei, juli en augustus de tellingen 
hebben uitgevoerd. Na een analyse in samenwerking met 
Bureau Waardenburg kwam naar voren dat er met warmte-
beeldapparatuur bijna 2x zoveel hazen worden gezien. Voor 
de andere diersoorten die geteld zijn, konijn en ree, bleek 
ook dat er met warmtebeeldapparatuur meer dieren gezien 
werden. De resultaten van dit onderzoek vertelden ons ook 
dat er meer hazen en reeën werden geteld tijdens een  
nachttelling ten opzichte van een ochtend- of avondschemer-
telling. Deze bevindingen sluiten aan bij een wereldwijd  
onderzoek, waarin naar voren komt dat zoogdieren steeds 
meer nachtactief worden. De vraag die vervolgens boven 
komt borrelen: Geven de huidige dagtellingen van deze soorten 
wel een compleet en duidelijk beeld van de populatie? 
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Project biotoopinrichting
Locatie Braambergen is een pilotlocatie voor 
het tienjarig landelijk onderzoek naar Duurzaam 
Stortbeheer. De organisatie Afvalzorg wil de locatie 
ontwikkelen tot een nieuw landschap dat waarde 
biedt voor de omgeving.  
De Jagersvereniging is uitgenodigd om te komen 
met een voorstel om de natuurwaarden en  
biodiversiteit van het gebied te vergroten.
De Jagersvereniging heeft voorstellen gedaan  
die praktisch realiseerbaar zijn. Vooralsnog is het 
een ruwe schets van mogelijkheden geworden.  
Het is de bedoeling dat het later uitgewerkt wordt 
naar een uitvoeringsplan zodra de voorstellen 
goedkeuring krijgen.
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Onderzoek naar een gezonde reeënpopulatie
Jagers verzamelen al jaren gegevens over geschoten reeën.  
Deze verzamelde en opgeslagen data vormen nu ruim voldoende 
materiaal om een analyse mee te kunnen doen. De Jagersvereniging 
verwacht dat de gegevens uit deze database ons iets kunnen 
zeggen over de gezondheid van een reeënpopulatie op verschillende 
locaties, onder verschillende omstandigheden. Dit onderzoek  
kan nieuwe inzichten opleveren over het in stand houden van een 
gezonde reeënpopulatie bij verschillende situaties.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door twee Bos- en Natuurbeheer 
studenten van Hogeschool Van Hall. In 2021 heeft student Bram van 
den Bor het eerste gedeelte van het onderzoek voor zijn rekening 
genomen. Een tweede student rond dit onderzoek in maart 2022 af. 

Voederbietendemo’s
De Jagersverenging deed in 2018 en 2019 samen met een aantal 
andere partijen onderzoek naar de fauna in percelen met voeder- 
bieten en percelen met snijmaïs. In het kader van dit onderzoek 
werd ook het aantal en soort bodemdieren in kaart gebracht. Nu de 
teelt van dit gewas uitgerold gaat worden naar de andere provincies 
is de Jagersvereniging verzocht om op de voederbietendemodagen 
iets te vertellen over de resultaten van dat onderzoek. De eerste 
presentaties waren er in Limburg, Brabant en de Achterhoek.  
In 2022 staan er weer diverse demodagen in de planning.  
Een mooie gelegenheid om het verhaal van jager te vertellen!
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Jagen onder jongeren  
steeds populairder!
 
Het aantal jongeren dat de jachtopleiding volgt is nog nooit zo hoog geweest als in cursus- 
jaar 2020-2021. Daarom stuurde de Jagersvereniging in de week van 14 juni 2021 een 
persbericht uit naar haar pers- en mediarelaties met dit uitzonderlijke nieuws. De timing 
was goed, want deze week vonden ook de praktijkexamens van de jachtcursisten plaats. 

PR & COMMUNICATIE EN REDACTIE

Jonge, wilde dieren beschermen
Veel mensen zijn zich niet bewust dat hun hond én kat 
grote schade kunnen aanrichten in de natuur. Om hier extra 
aandacht voor te vragen startte de Jagersvereniging in 
maart 2021 de campagne ‘Bescherm jonge, wilde dieren’.  
In het kader van deze campagne vroeg de Jagersvereniging 
haar leden om op hun social media de campagnevisuals 
te delen. Daarnaast heeft de Jagersvereniging voor de 
lokale wildbeheereenheden posters ontworpen die zij 
konden ophangen in het eigen werkgebied. 

Op dit persbericht kwam ontzettend veel 
reactie. Uiteindelijk hebben onder andere 
ANP, Telegraaf, De Stentor, Reformatorisch 
Dagblad, Radio 1, Radio 538, Goedemorgen 
Nederland, RTV Utrecht, Omroep Fryslân, 
Omroep Gelderland aandacht besteed aan 
dit onderwerp. Alleen online hebben wij 
al 1,2 miljoen mensen weten te bereiken 
met dit persbericht! Zonder onze betrokken 
leden die op enige manier hebben mee- 
gewerkt aan deze campagne hadden wij  
dit resultaat niet kunnen bereiken. 
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Natuurfoto     2
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De Jager
 
Nieuws, achtergronden  
en evenementen

Ook in 2021 was de missie van de redactie van  
de Jager: de lezer op de hoogte houden van de  
ontwikkelingen op jachtgebied en alles wat  
daarmee samenhangt. Zodat de leden van de hoed 
en de rand weten op het gebied van faunabeheer, 
ecologie, juridische kwesties, politiek en de  
vereniging. Daarnaast wil de redactie zaken  
die er voor Nederlandse jagers toe doen op  
de (politieke) agenda zetten. 
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Er werden spraakmakende artikelen 
geschreven, zoals een reportage over 
culturele diversiteit in de jachtwereld: 
hoe open staat de jagerswereld tegenover 
nieuwkomers uit andere culturen? Ook 
werd stilgestaan bij het reeënbeleid in ons 
land, het effect van bosbranden op het 
wild, de markt voor biologisch afbreek-
bare patronen, Afrikaanse varkenspest in 
Duitsland en de rol van de jager in het ka-
der van natuurlijke bosverjonging. Verder 
was er een interview met de politici Chris 
van Dam (CDA) en Michiel van Nispen 
(SP) over de verouderde Wet Wapens en 
Munitie, waren er series over kalibers en 
Nederlandse jachthondenrassen, en werd 
er aandacht besteed aan de vernieuwde 
cursus Jacht & Faunabeheer, de Tweede 
Kamerverkiezingen en het onderzoek naar 
dag- en nachttellingen. En natuurlijk was 
er volop ruimte voor de ontwikkelingen 
binnen de vereniging en de politiek, het 
behartigen van de belangen van de leden 
en de jonge jagers (NXT). Tenslotte: naast 
langlopende series als Jager in het gewo-
ne leven, De wilde keuken van Ellen, Tuin 
& Zo en Plant uitgelicht zag een nieuwe 
rubriek over boeken, podcasts en films het 
licht: Gezien & Gehoord.

Beurzen
Pas vanaf de herfst konden grootschalige 
buitenevenementen, zoals Jacht & Buiten-
leven en de Nimrod, doorgang vinden. Met 
meer bezoekers dan ooit - ruim 15.000 - 
was Jacht & Buitenleven een groot succes. 
Het weer was goed en iedereen had er  
duidelijk zin in na een lange evenementloze 
periode. De stand van de Jagersvereniging 
trok veel bezoekers, die welkom werden 
geheten door bestuurders, junior jagers 
en bureaumedewerkers. Veel leden namen 
van de gelegenheid gebruik om afscheid 
te nemen van Janneke Eigeman en kennis 
te maken met Willem Schimmelpenninck, 
de nieuwe directeur van de Jagersvereniging. 
 Zo’n 250 liter koffie werd er geschonken en 
ook de wildhapjes waren in trek. Net zoals 
de ansichtkaarten die ter plekke op de 
bus konden worden gedaan.

Afgelast
Helaas kon in 2021 vanwege de  
coronapandemie Jagd und Hund niet 
doorgaan, evenals het wilddiner en de 
Landleven Fair in december 2021. Op dat 
laatste evenement was het de bedoeling 
van de Jagersvereniging om samen met 
Schuttelaar & Partners de campagne 
‘Veilig op weg, daar jagen wij voor’ onder 
de aandacht van het aanwezige publiek 
zou brengen.

De Jager in 2021

- Er verschenen 12 edities
- Bij elkaar waren dat 848 pagina’s
-  Hiervan waren 208 advertentie-
pagina’s (inclusief Jagertjes)

Ondanks dat een groot deel van het 
jaar coronamaatregelen van kracht 
waren, betekende dat een record-
omzet aan advertenties. En dat is 
goed nieuws in tijden van stijgende 
(druk)kosten.

De Jager bracht 4 
themanummers uit:
- Vergroening van de landbouw
- Weidevogels en predatie
- Jonge jagers
- Het ree



Lichte groei JagersTV 
In 2021 zijn er vanuit het YouTube-kanaal van de Jagers-
vereniging 8 video’s gegenereerd. Covid-19 had nog altijd 
restricties gelegd op de uitvoering van JagersTV. Uiteindelijk 
is er een modus gevonden, waarmee binnen de gestelde 
restricties gewerkt kon worden. Niettemin groeide het 
YouTube-kanaal met ruim 800 nieuwe abonnees.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren:
• Onderzoek ‘Een verschil van dag en nacht’
• Wild zwijn slachten
• Voorjaarsactiviteiten in het jachtveld
• Welkomstinterview nieuw Directeur
• Vrouwelijk reewildbeheer
• Afscheidsinterview Laurens Hoedemaker
• Afscheidsinterview Janneke Eigeman
• Ganzen nestbehandeling

Jongeren minder geïnteresseerd
Het kanaal is in 2021 gegroeid met 825 abonnees waarbij 
het totaal nu op 3706 abonnees uitkomt. In 2021 had het 
kanaal een bereik van 1,3 miljoen vertoningen met 148,300 
weergaven. 95,5% van de kijkers was man en 4,5% vrouw. 
Geen specifieke leeftijdscategorie vanaf 25 jaar sprong 
er in 2021 uit als bijzonder goed vertegenwoordigd. Wel 
zichtbaar is dat onder de 25 er aanzienlijk minder wordt 
gekeken naar de video’s. Het YouTube-kanaal van JagersTV 
vind je via www.youtube.com/jagerstv.
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Na de succesvolle publiekscampagne in 2020 
is besloten om de ‘Veilig op weg, daar jagen 
wij voor-campagne’ in 2021 door te zetten. 
Met de eerder opgedane ervaringen is de 
campagne in 2021 uitgebreid naar meerdere 
provincies: Gelderland, Utrecht, Noord- 
Holland en Flevoland. Er zijn andere middelen 
gebruikt, maar hetzelfde doel stond weer 
voorop: de Nederlander meer kennis van en 
inzicht geven in activiteiten van jagers met 
betrekking tot de verkeersveiligheid. 

In november 2021 trapten we af met een landelijk persbe-
richt waarin wij de automobilisten bewuster wilden maken 
van de risico’s van overstekend wild. We gaven tips hoe je 
een wildaanrijding kunt voorkomen en wat je moet doen als 
je onverhoopt wél een dier aanrijdt. Op hetzelfde moment 
werd de campagne in de geselecteerde gebieden verder  
onder de aandacht gebracht. Op de lokale radiozenders 
waren radiospotjes te horen, de speciaal ingerichte  
campagnewebsite ging live, uitnodiging voor gastlessen 
door een jager werden naar de lokale basisscholen gestuurd 
en er werd een social media campagne gelanceerd. 
Een aantal weken later kregen alle inwoners in het campagne- 
gebied een bon in de bus, waarmee ze een gratis broodje 
wildkroket konden ophalen bij de plaatselijke snackbar. 
Ook dit vond de pers nieuwswaardig!

Veilig op weg, 
daar jagen 
wij voor #2

PUBLIEKSCAMPAGNE
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Petitie aangeboden
Eind november vond er ook nog een politieke actie 
plaats. De Jagersvereniging bood een petitie aan, 
aan de Tweede Kamercommissie van Infrastructuur 
en Waterstaat (IenW), waarin zij pleitte voor  
politieke actie op drie fronten. Het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) moet het onderdeel 
‘wettelijke verplichtingen na aanrijding met wild’ 
in het theorie-examen opnemen. De afhandeling 
van ongevallen met wild moet met meer landelijke 
afstemming worden georganiseerd, zodat proce-
dures duidelijker worden voor automobilisten en 
betrokkenen en er meer zicht komt op de werkelij-
ke aantallen en risico-locaties. Ten derde moet het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheidsbeleid (SPV) 
nadrukkelijk het risico van overstekend wild  
benoemen, zodat dit probleem structureel aan-
dacht krijgt. In 2022 lopen er nog steeds gespreken 
met de Kamercommissie over dit onderwerp. 

Door corona konden er helaas een aantal aspecten 
van de publiekscampagne geen doorgang vinden. 
Zo wilden wij een wilddiner organiseren, een  
culinaire proeverij opzetten en aanwezig zijn  
met een stand op de Landleven beurs. 

Mooi resultaat
Ondanks de coronaperikelen heeft de publieks-
campagne ook dit jaar een mooi resultaat behaald. 
Alleen al via de online media, campagnewebsite, 
social media, krokettenactie en de radiospotjes 
hebben we ongeveer 6 miljoen mensen weten te 
bereiken. Zo’n 5,7% van de mensen die een bon 
hadden gekregen voor een gratis broodje wild- 
kroket brachten een bezoek aan de snackbar.
Doordat wij voorafgaand en na afloop van de 
campagne in het campagnegebied de inwoners 
enquêteerden, konden we meten of ons werk  
effect had gehad. Net als in 2020 valt het op dat de 
bekendheid van de Nederlanders over de activiteiten 
van jagers ten behoeve van de verkeersveiligheid 
gegroeid is. Op 12 van de 13 ‘Wist u dat-vragen’ 
is de bekendheid zichtbaar toegenomen na de 
campagne. Het percentage dat het belangrijk 
vindt dat er op dieren wordt gejaagd in kader van 
verkeersveiligheid steeg van 32% naar ruim 40%. 
Het aantal tegenstanders daalde van 20% naar 
17%. De rest is neutraal. Ook gaf een kwart van de 
respondenten aan dat hun mening over de bejaging 
van zwijnen, damherten, edelherten en reeën in 
relatie tot verkeersincidenten door de bericht-
geving positief veranderd is. Slecht 2,9% heeft 
aangegeven dat zijn/haar mening (veel) negatiever 
geworden is.



Jagersvereniging financieel gezond
Het jaar 2021 stond in het teken van de herziening 
van de pensioencontracten van de medewerkers 
van de Jagersvereniging en het oplossen van  
enkele knelpunten in de begroting van 2021. 
Daarnaast is het contract met het huidige accoun-
tantskantoor verlengd, is de dekkingssom van de 
jachtaansprakelijkheidsverzekering flink verhoogd 
en ging het ziekteverzuim van de medewerkers op 
kantoor omlaag. En niet onbelangrijk: de begroting 
2022 werd goedgekeurd en is – evenals de  
meerjarenraming – sluitend.

De begroting 2021 werd in januari goedgekeurd 
door de ledenraad.  
De meerjarenraming 2022-2025 vertoonde enige 
knelpunten door: 
- De hogere formatie
- Gelijkblijvende contributieopbrengsten in 2021
- Het wegvallen van de pensioenvoorziening in 2022
- De fluctuatie in de provinciale bijdragen. 

In het 2e kwartaal werd het jaarverslag/jaar- 
rekening 2020 goedgekeurd door de ledenraad. 
Ook de publieksversie van het jaarverslag werd 
goedgekeurd en als bijlage met het ledenmagazine  
De Jager meegestuurd. Voor de jaarrekening werd 
een impactanalyse uitgevoerd met betrekking tot 
de COVID-19 gevolgen.

ORGANISATIE
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Vermogensbeheer
De vermogensbeheercommissie heeft in juni -in een  
nieuwe samenstelling- vergaderd en zich laten adviseren 
door vermogensbeheerder ABNAMRO. Het advies van  
de commissie was om het bestaande beleggingsbeleid  
en de samenstelling en omvang van de portefeuille te  
handhaven. Het beleggingsstatuut werd door het landelijk 
bestuur geactualiseerd.
In de ledenraad van juni 2021 werd ook het minimum  
vermogen opnieuw vastgesteld. In de jaarrekening 2021  
en begroting 2022 zal deze herijkte waarde opnieuw  
zichtbaar zijn. Tevens werd besloten om het contract met 
de huidige accountant De Jong & Laan te verlengen met 
4 jaar (voor controle en beoordeling jaarrekening 2021  
tot en met 2024).

Contributie
De ledenraad gaf in het 3e kwartaal goedkeuring aan  
het contributievoorstel 2022. In het 4e kwartaal werd  
de begroting 2022 goedgekeurd. De begroting 2022  
en meerjarenraming 2023-2026 zijn geheel sluitend.  

Pensioencontracten
Het aanbestedingsproces en de communicatie met het personeel 
over de herziening van de pensioencontracten is gerealiseerd.  
Voor de medewerkers is per 1 januari 2022 een nieuw vijfjarig  
pensioencontract afgesloten gebaseerd op ‘beschikbare premie’. 

AON
Verzekeringsbemiddelaar AON heeft in de 1e week van januari de 
jachtaansprakelijkheidsverzekering geprolongeerd. De prolongatie 
aan ca. 17.000 leden is soepel verlopen en op tijd voor verlenging 
van de jachtaktes. De dekkingssom is verplicht verhoogd naar  
minimaal € 3.000.000,- dit ten gevolge van aanstaande wetgeving 
in Duitsland en verhoogde claims. De premie is dientengevolge  
behoorlijk gestegen. In december 2021 is in De Jager hierover  
uitvoerig gecommuniceerd naar de leden.

Personeel
De Jagersvereniging heeft 29 mensen in dienst.

Begroot 2021 Gerealiseerd 2021 2020
FTE 24,65 23,75 23,85
Verzuim 4,9% 6,7%
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HISTORISCH HOOGTEPUNT

Nog nooit zoveel leden
De ledenontwikkeling over de strategische  
plan-periode (2017-2020/2021) was spectaculair:  
voor het eerst kwam de Jagersvereniging boven  
de 21.000 leden uit!

De vereniging wist mee te liften op de toename van het aantal aanmeldingen 
bij de SJN voor de Jachtopleiding. Door het kortingslidmaatschap voor de 
2e-jaarscusisten en de jonge leden zag de Jagersvereniging de afgelopen 
jaren het ledenaantal gestaag groeien.

Feitjes
•  2e-jaarscursisten, jongeren t/m 25 jaar 

en gezinsleden betalen een ‘half-tarief’. 
Dit zijn er ruim 2.000, dus zo’n 10% van 
het totale ledenaantal. 

•  Nog altijd telt de verenging vooral man-
nen als leden. Op dit moment is zo’n 8% 
van de leden vrouw.

•  Net als bij veel andere verenigingen is 
er bij de Jagersverenging sprake van 
vergrijzing: 18% van de leden is ouder 
dan 70 jaar.

•  Het aantal jonge jagers stijgt: ongeveer 
10% van de leden is jonger dan 30 jaar. 

•  Naast veel jagers zijn ook bijna alle 
WBE’s zijn lid van de vereniging, lichte 
schommelingen in het aantal hebben te 
maken met fusies of juist opsplitsingen.

* miv 2017 is de €2,50 administratiekosten bij geen-incasso ingevoerd
** miv 2018 is jongeleden (JONG) en CRS2 lidmaatschap ingesteld
*** miv SJN cursusjaar 2020/2021 is een koppeling tot stand gebracht met het KNJV lidmaatschap

2-1-’17* 2-1-’18** 2-1-’19*** 2-1-’20 2-1-’21 2-1-’22

20.540 20.627
20.717

20.832
20.970

21.223
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Spreekbeurten 
totaal 18

551
verstuurde speldjes:

252 speldjes 20 jaar lid
299 speldjes 40 jaar lid

Informatiepakketten 
totaal 400

Volwassenen: 207
 Volwassenen + kinderen: 187

Kinderen: 6

11  
persberichten

255 mailings  
naar onze leden en  

provinciale afdelingen

450k mensen  
bezochten de website  

en 900K pagina’s  
werden bekeken

21.223   
leden in totaal

1052  
jachtcursisten

i

Ledenstand Totaal Mannen Vrouwen Onbekend
Aantal leden 100% 88% 8% 4%
Leeftijdsopbouw
Tot 20 216 191 25 0
20 tot 30 1.631 1.436 194 1
30 tot 40 2.508 2.264 237 7
40 tot 50 3.062 2.760 281 21
50 tot 60 4.674 4.102 529 43
60 tot 70 3.790 3.477 271 42
70 tot 80 2.717 2.642 60 15
80 tot 90 692 682 7 3
90+ 50 49 1 0
Geen datum 2.242 1.433 52 757

Woonplaats
Binnen Nederland 21.218 18.710 1.635 873
Buiten Nederland 364 326 22 16

Stemprovincie
Drenthe 858 787 38 33
Flevoland 341 303 31 7
Gelderland 3.676 3.299 279 98
Groningen 780 709 45 26
Limburg 1.490 1.334 93 63
Noord-Brabant 3.089 2.764 238 87
Noord-Holland 2.361 2.063 251 47
Overijssel 2.317 2.111 133 73
Utrecht 1.536 1.331 185 20
Zeeland 872 794 49 29
Zuid-Holland 2.555 2.274 243 38
Friesland - Fryslân 1.142 1.045 48 49
Geen stemprovincie 351 31 6 314
Buitenland 214 191 18 5



Gedekt bij onvoorziene 
omstandigheden
Inkomsten en uitgaven op een rij
De Jagersvereniging draait bijna helemaal op de contributies die de 
leden betalen. Dit is al heel lang het geval. Tot op heden levert dit 
geen problemen op voor de begroting. In tegendeel: de kosten waren 
lager dan de opbrengsten in 2021 en de Algemene Reserve werd  
extra aangevuld met het vrijvallen van de bestemmingsreserves.  
Een uitsplitsing van de kosten geeft een helder overzicht.

FINANCIËN

De contributie bedroeg in 2021 170,- euro per persoon voor leden. 
Eerste jaarscursisten in de jachtopleiding waren vrijgesteld van  
contributie. Jongeren (t/m 25 jaar) en leden na het eerste jaar van 
hun jachtopleiding betaalden 85 euro. De contributie voor Wild- 
beheereenheden bedroeg 426 euro. Samen brachten de leden  
in 2021 een bedrag van 3,32 miljoen euro in. 

Activiteiten
Het geld van de leden werd ingezet om de collectieve belangen 
te behartigen in de provincies, op landelijk niveau en bij de EU in 
Brussel. Ook werden individuele belangen behartigd, bijvoorbeeld 
door WBE’s en jagers te adviseren over de uitleg van beleid en 
door het beantwoorden van vragen over jagen. De Jagersvereniging 
verstrekt juridisch advies, doet ecologisch onderzoek en onder-
steunt de WBE’s bij hun verzekeringen en websites. Om de leden te 
informeren verzonden we onder andere wekelijkse nieuwsmailings, 
faciliteerden we Facebookgroepen voor leden en publiceerden we 
de ledenmagazines De Jager. Voor publiekscommunicatie werd 
wederom de campagne ‘Daar jagen wij voor’ gevoerd.
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huisvestingskosten: €87.000

administratiekosten: €96.000

accountants-, advies- en algemene kosten: €41.000

afschrijvingskosten €27.000

collectieve belangenbehartiging: €1.090.800
communicatie / redactie: €721.500
ledenservice en bedrijfsvoering €518.000

ecologisch onderzoek: €267.000

vrijwillige bestuurders: €72.000

juridische advisering: €251.500

Saldo inkomsten en uitgaven 150.850
Financiele baten en lasten 23.889
Operationeel resultaat 174.739
Vrijval Bestemmingsreserves 258.632
Toevoeging Algemene Reserve 433.371

TOTAAL 
€3.171.808

De totale kosten voor huisvesting, administratie, afschrijving en 
extern advies kwamen op 251.000 euro.

Uitgaven uitgesplitst
Veel werd gecoördineerd door de vrijwillige bestuurders van  
de Jagersvereniging, landelijk en in de provinciale afdelingen.  
De kosten hiervoor, incl. ondersteuning vanuit het verenigings- 
bureau en vrijval van een balansverplichting bij afronding  
subsidie, bedroegen in 2021 72.000 euro.

Een zeer groot deel van de werkzaamheden in de Jagersvereniging 
werd verzet door 29 medewerkers (23,75 fte) van het verenigings- 
bureau. De kosten voor de verschillende afdelingen kunnen als 
volgt worden weergegeven: 
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Resultaat
In totaal heeft de Jagersvereniging in 2021 bijna 3,17 miljoen euro 
uitgegeven. Met de inkomsten van 3,32 miljoen euro leidde dat  
tot een positief saldo van baten en lasten van 150.850 euro.  
De financiële baten en lasten waren ca. 24.000. Daarnaast werd 
door het landelijk bestuur besloten om alle bestemmingsreserves  
te laten vrijvallen en toe te voegen aan de Algemene Reserve.  
Uiteindelijk kon hiermee een bedrag van 433.371 euro worden  
toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Financieel gezond
De Jagersvereniging is financieel gezond, met een eigen vermogen 
per eind 2021 rond 2.200.000 euro. Conform een besluit van de 
algemene ledenvergadering in 2007 en 2021 moet de algemene 
reserve minimaal zo groot zijn dat de vereniging bij beëindiging 
haar verplichtingen naar schuldeisers en personeel fatsoenlijk kan 
nakomen. Daar voldoet de Jagersvereniging met het huidige eigen 
vermogen goed aan, terwijl ons een voldoende ruime kas voor  
onvoorziene omstandigheden ter beschikking staat. 
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Wat gaan we doen in 2022?

Eén missie staat met vet gedrukte letters 
bovenaan onze agenda: het behoud van de 
jacht op de soorten op de wildlijst. Dit traject 
begon in 2020 toen haas en konijn op de 
Rode Lijst werden gezet en zal in de eerst 
helft van 2022 haar ontknoping kennen. 
Daarnaast zullen de missie en visie en het 
goedgekeurde meerjarenplan strategisch 
verder vorm krijgen.

De Partij voor de Dieren diende na het plaatsen van haas 
en konijn op de Rode Lijst een motie in om beide soorten 
van de wildlijst te schrappen. Deze was vruchteloos, totdat 
D66 daags voor de verkiezingen besloot mee te stemmen. 
De toenmalige minister van landbouw besloot medio 2021 
tot een nader onderzoek naar de staat van instandhouding 
van haas en konijn en de andere soorten van de wild-
lijst. De belofte die zij hieraan hing was: als de staat van 
instandhouding in het geding is, wordt het jachtseizoen 
2022/2023 op de betreffende soorten gesloten. 

Er bovenop
IInmiddels zit er een nieuw kabinet en is de minister  
van Stikstof en Natuur belast met dit dossier. Het WEnR- 
onderzoek naar de staat van instandhouding van de vijf 
wildsoorten van de wildlijst ligt inmiddels op haar bureau. 
De Jagersvereniging volgt iedere stap in dit politieke proces 
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op de voet en zit – samen met andere belanghebbenden 
- aan tafel bij gesprekken op gemeentelijk, provinciaal en 
landelijk niveau; ook met de minister zelf. Langs deze weg 
hopen we het rapport van tafel te krijgen. Mocht dit niet 
lukken, dan ligt er een plan B, waarbij de vereniging alle 
middelen zal benutten om de besluitvorming op basis van 
een - in onze ogen – slecht onderbouwd rapport met weinig 
wetenschappelijke waarde, te beïnvloeden.

#jagersdoenmeer
Daarnaast willen we blijvend aandacht generen voor  
alles wat jagers in het veld doen onder de hashtag  
#jagersdoenmeer. Faunabeheer in Nederland is  
noodzakelijk om de biodiversiteit te handhaven en  
kwetsbare soorten te beschermen. 

Dag-  en nachttellingen
Ook het belang van gevalideerde tellingen is ons nogmaals 
onder de neus gewreven. Daarnaast motiveert de uitslag 
van het Dag- en Nachttellingen onderzoek ons om dit  
breder op te zetten, zodat over een langere termijn een 
betere monitoring van wild kan ontstaan.

Wet wapens en munitie
Op juridisch vlak zit de Jagersvereniging – ook namens de 
NOJG – dichtbij het vuur, dankzij de zetel die teamleider 
juridische zaken Jeroen Hoefnagels heeft in de commissie 
Wet wapens en munitie. De commissie heeft als taak de 
problemen te inventariseren en de onderliggende regel- 
geving van de Wet wapens en munitie te moderniseren.

De digitale Jager
Verder is het ledenmagazine de Jager vanaf 2022 voor alle 
leden digitaal te lezen op de computer, iPad of telefoon.  
Zo neem je makkelijk je tijdschrift overal mee naartoe. 
Doordat het digitale magazine interactief is, kun je als lezer 
makkelijk doorklikken naar video’s, longreads, onderzoeken 
en extra foto’s die de redactie achter de artikelen heeft 
gehangen. Ook mailen en bellen naar contactpersonen  
uit het magazine gaat met één druk op de knop. 
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Beurs
Vanwege de door corona verschoven Duitse beurs Jagd- 
und Hund naar een datum in juni 2022, hebben zowel de 
Hubertus Vereniging Vlaanderen als de Jagersvereniging 
besloten niet met een stand aanwezig te zullen zijn. Wel 
is de Jagersverenging prominent aanwezig op de Jacht & 
Buitenleven beurs in Liempde in september.

Onze leden
Via alle communicatiekanalen die de Jagersvereniging ter 
beschikking staat, zullen we ook in 2022 onze leden mee-
nemen in de activiteiten die we organiseren, de stappen 
die we zetten in het behartigen van de belangen van de 
jagers en het belichten van de onmisbare rol die jagers 
spelen in de Nederlandse natuur. En natuurlijk om onze  
jagers te ondersteunen bij het volgen van extra opleidingen, 
juridische kwesties, verzekeringen en alle andere vragen 
die er leven.



Verantwoord beheren en benutten

Colofon

Het publieksjaarverslag is een uitgave van de:

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
Postbus 1165
3800 BD Amersfoort
T 033-4619841
E info@jagersvereniging.nl

Volg ons ook op:

Druk
Veldhuis Media BV

Concept & Tekst 
Afdeling Communicatie & PR

Fotografie 
Archief Jagersvereniging
 
Ontwerp en opmaak
Dagmar van Schaik

© Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt  
worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of wel andere wijze dan 
ook zonde de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


