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Petitie 

Op weg naar meer verkeersveiligheid 

voor mens en dier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter aanbieding aan de voorzitter en leden van de Tweede Kamer vaste commissie voor 

Infrastructuur en Waterstaat 

 

 

Den Haag / Amersfoort, 30 november 2021 
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Op weg naar meer verkeersveiligheid 

voor mens en dier 

Het aantal aanrijdingen met wilde dieren laat al een langere periode een stijgende trend zien. Werden 

er in 2014 nog net geen 6.000 aanrijdingen gemeld, afgelopen jaren ging het al om circa 10.000 

gevallen. Ook dit jaar lopen de cijfers weer snel op. Onder andere de combinatie van steeds meer 

drukte op wegen en in natuurgebieden, en sterk toenemende wildpopulaties van met name wilde 

zwijnen en reeën (die inmiddels verspreid over heel Nederland leven), werken deze alarmerende 

ontwikkeling in de hand. Met veel leed voor mens en dier en daarnaast materiële schade tot gevolg. 

 

Dagelijks worden jagers hiermee geconfronteerd wanneer zij, als daarvoor bevoegd zijn, 

worden opgeroepen. Hoezeer deze jagers ook bereid zijn om mee te helpen bij de afhandeling van 

wildaanrijdingen, veel liever dragen zij bij aan het voorkomen daarvan. 

 

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wil daarom de stijgende trend keren en is enkele weken 

geleden voor het tweede jaar op rij een publiekscampagne gestart. Deze campagne is gericht op het 

creëren van bewustwording bij automobilisten rondom de risico’s van wildaanrijdingen. Daarbij geeft 

de Jagersvereniging tips over hoe je een wildaanrijding kunt voorkomen en wat je moet doen als je 

onverhoopt wél een dier aanrijdt. Vorig jaar hebben we gezien dat de campagne effect sorteert. 

Tegelijk is duidelijk dat enkel voorlichting niet voldoende is de stijgende aantallen wildaanrijdingen 

het hoofd te bieden. In aansluiting op onze inspanningen doen we nu dan ook een beroep op de 

politiek om actie te ondernemen. Wij doen de volgende suggesties die u kunt betrekken in debatten 

en besluitvorming over verkeersveiligheid: 

1. Maak (het voorkomen van) wildaanrijdingen onderdeel van 

CBR theorie-examen auto 

Wij pleiten voor het opnemen van het onderdeel ‘wettelijke verplichtingen na aanrijding met 

wild’ in het theorie-examen auto van het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Veel 

automobilisten kennen vaak hooguit alleen de betekenis van het bord ‘let op, overstekend wild’, maar 

weten niet wat ze moeten doen na een aanrijding met een wild dier. Het is zaak dat alle (nieuwe) 

automobilisten weten dat ze wettelijk verplicht zijn een aanrijding (met wild) bij de politie te melden. 

Dit gebeurt nu te vaak niet. Met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien: onnodig lijden van dieren, 

problemen met de verzekering, geen registratie en dus minder zicht op aantallen en risicovolle 

(faunaoversteek)plaatsen, onveilige situaties voor andere automobilisten et cetera. Het opnemen van 

procedures dien aangaande in het theoretische deel van het rijexamen zou een hele 

verbetering zijn.  
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De problematiek van wildaanrijdingen werd eerder te klein geacht im tot een dergelijke 

oplossingsrichting over te gaan. Met de steeds verder oplopende aantallen en schadeclaims is 

die ontkenning niet langer vol te houden. 

2. Optimaliseer valwildafhandeling en -registratie 

Het is in principe de taak van provincies (Gedeputeerde Staten) er voor te zorgen dat 

wildaanrijdingen op een adequate wijze worden afgehandeld. Of de zogeheten valwildregeling 

goed functioneert komt evenwel aan op goede samenwerking tussen meerdere partijen. Naast 

het provinciebestuur zijn dit in ieder geval de regionale Faunabeheereenheid (FBE), politiemeldkamer, 

lokale wildbeheereenheden (WBE’s) en de van daaruit opererende valwilddeskundigen 

met jachtakte. In de meeste provincies gaat dit goed. Echter, werkwijzen kunnen per provincie 

en meldkamer behoorlijk uiteenlopen. Dit lijkt de afstemming tussen de verschillende actoren 

niet altijd ten goede te komen, laat staan dat dit bijdraagt aan duidelijkheid voor automobilisten 

die in aanrijding zijn gekomen met een dier. Een landelijk kader of een vorm van overleg tussen 

Rijk, provincies, nationale politie, meldkamers, FBE’s en de gezamenlijke WBE’s kan de gewenste 

eenduidigheid bevorderen. Uniformiteit draagt bij aan duidelijkheid en de verkeersveiligheid in 

het algemeen. 

 

Het optimaliseren van processen draagt tevens bij aan meer inzicht op het gebied van 

aantallen wildaanrijdingen, risico-locaties en het oplossen van oorzaken van wildaanrijdingen. 

Bestaande onduidelijkheden leiden op dit moment regelmatig tot het inconsistent registreren van wild 

aanrijdingen. Dat leidt tot een scheef beeld: in werkelijkheid ligt het aantal wildaanrijdingen nog 

hoger dan de officiële cijfers aangeven. Op dit punt is landelijke regie/afstemming gewenst met 

alle betrokken partijen. 

3. Betrek de risico’s van overstekend wild concreter in het 

verkeersveiligheidsbeleid 

Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) focust op een aantal thema’s waaruit 

verschillende risico-indicatoren zijn en worden uitgewerkt. De toegenomen risico’s van 

overstekend wild, zoals valt af te leiden uit die stijgende trend van de aantallen 

wildaanrijdingen, zouden hierin allerminst vermeld moeten worden. Helaas wordt dit aspect 

onvoldoende concreet benoemd. Aandacht hiervoor – zowel landelijk als provinciaal - kan bijdragen 

aan de doelstellingen van het SPV waaronder het terugdringen van het aantal dodelijke 

verkeersslachtoffers. Hoewel dat niet altijd geregistreerd lijkt te worden, zijn er niet zelden 

eenzijdige dodelijke ongevallen te betreuren als gevolg van een ongelukkige poging om 

overstekend wild te ontwijken. 
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Vanzelfsprekend blijven wij te allen tijde bereid ook in de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid 

mee te helpen. Met goede samenwerking, kennisuitwisseling en afstemming tussen landelijke, 

regionale en lokale wegbeheerders en jagers is veel winst te boeken. Zodoende brengen we risicovolle 

trajecten en faunaoversteekplaatsen in kaart en werken we gezamenlijk aan veiligere wegen voor mens 

en dier. 

Voor contact en nadere toelichting 

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging 

Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur 

Daan Keij, manager public affairs 

daan.keij@jagersvereniging.nl 

033 – 461 9841 

daan.keij@jagersvereniging.nl

