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Waarom het verliezen van het kort 

geding niet verrassend was en de 

kaarten in de bodemprocedure 

opnieuw worden geschud 

 
Vanzelfsprekend zijn we teleurgesteld dat we als Jagersvereniging en de partijen die zich 

bij ons hebben aangesloten, het kort geding tegen de Staat hebben verloren. Al wisten 

we van tevoren dat een kort geding eigenlijk niet de weg is om in te slaan wanneer je 

een zaak inhoudelijk - tot letterlijk op de bodem - wilt laten uitzoeken. Bovendien, de 

drempel in een kort geding is – in tegenstelling tot de bodemprocedure - heel hoog: er 

moet namelijk sprake zijn van ‘evidente onrechtmatigheid’.  Echter, de Staat kwam pas 

laat met de ministeriële regeling van de sluiting van de jacht op haas in drie provincies 

en konijn landelijk op de proppen. Redelijkerwijs was het enige waarmee wij de regeling 

op korte termijn konden aanvechten een kort geding. Je hoopt dat de rechter meegaat in 

de redenering dat de minister op zo’n korte termijn de jagers niet voor een voldongen 

feit mag stellen. 

 

Beschikbare kennis 

De voorzieningenrechter oordeelde dat de minister op basis van de haar beschikbare 

kennis, niet onjuist heeft gehandeld door de jacht op het haas in Groningen, Limburg en 

Utrecht te sluiten. Onder de beschikbare kennis wordt verstaan: de positie van de haas 

op de Rode Lijst en de uitkomsten van het WEnR-rapport (ook wel WUR-rapport 

genoemd). Over de inhoudelijkheid van de Rode Lijst en het rapport gaat het in zo’n kort 

geding niet, al probeer je als procederende partij natuurlijk wel zoveel mogelijk twijfel te 

zwaaien over de juistheid van handelen van de minister door beide documenten 

klakkeloos voor waarheid aan te nemen. 

 

Want juist over de correctheid van het WEnR-rapport en de plaatsing van het haas op de 

Rode Lijst hebben de Jagersvereniging en de bij ons aangesloten partijen wel het nodige 

te zeggen: 

- Het referentiejaar 1950 is niet alleen discutabel, ook de bijbehorende grafiek 

die de ruim 60% daling van de populatie aangeeft klopt niet. Deze is 

samengesteld uit twee databronnen. De eerste jaren waarin de grootste daling 

te zien is, zijn gebaseerd op – hoogstwaarschijnlijk regionale – afschotcijfers 

van onderzoeker Broekhuizen. Het tweede – meer stabiele – deel van de grafiek 

bestaat uit afschotcijfers van jagers. Om een populatietrend te bepalen, kijk je 

naar meer recente gegevens van enkele generaties van de betreffende diersoort 

of hooguit 10 tot 20 jaar. De wereld zag er immers medio vorige eeuw compleet 

anders uit. 

- Dat het haas de status ‘gevoelig’ heeft gekregen op de Rode Lijst, wil niet 

zeggen dat de staat van instandhouding in het geding is. Dit is pas het geval 

wanneer een diersoort met uitsterven wordt bedreigd. En dat stempel kun je 

niet op het haas plakken, met een populatiegrootte van minimaal ruim 200.000 

hazen in Nederland. Bovendien wil de Jagersvereniging dat de rechter 

duidelijkheid verschaft over het feit dat een ongunstige staat van 

instandhouding niet hetzelfde hoeft te zijn als dat de staat van instandhouding 

in het geding is.  

- In het WEnR-rapport zijn de haas en het konijn behandeld als 

‘habitatrichtlijnsoorten’. Dit zijn soorten die op Europees niveau op een speciale 

lijst zijn geplaatst omwille van hun kwetsbare populatie. Echter, de haas en het 

konijn staan helemaal niet op de habitatrichtlijn-lijst. Deze zoogdieren zouden 

daarom ook niet volgens de strenge habitatrichtlijnmethode langs de meetlat 

gelegd mogen worden. 
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Data en bewijsmateriaal 

Bovenstaande zaken, die een onjuist beeld hebben geschetst van de populaties hazen en 

konijnen in Nederland, zijn de belangrijkste bezwaren die de Jagersvereniging en de 

aangesloten partijen aanvoeren in de bodemprocedure. Daarnaast speelt natuurlijk ook 

het wettelijk kader waarin jagers bevoegd zijn te opereren in hun jachtveld een 

belangrijke rol. 

 

Om bovengenoemde punten te onderbouwen, is er veel data verzameld, die de bezwaren 

van de jagersverenigingen onderschrijft. Er is ook veel bewijsmateriaal voorhanden dat 

aantoont, dat de Wageningen Environmental Research het rapport niet zorgvuldig met 

de juiste gegevens heeft laten optekenen. Een bureaustudie zonder enige 

wetenschappelijke waarde, waarop het ministerie geen beleid mag baseren.  

 

Snelle start bodemprocedure 

Samen met de advocaten wil de Jagersvereniging, samen met de NOJG, de Federatie 

Particulier Grondbezit (FPG) en nog enkele andere partijen, zo snel mogelijk de 

bodemprocedure opstarten. Dankzij het kort geding is er al veel voorwerk gedaan. En 

door snel door te pakken, hopen we natuurlijk op een definitieve uitspraak vóórdat het 

jachtseizoen 2023/2024 gaat beginnen. Overigens heeft de uitspraak van het kort 

geding geen invloed op de bodemprocedure. 

 

Bovenstaande verklaart waarom wij het kort geding ‘als opstapje’ zien naar de 

bodemprocedure. Door het voeren van deze kostbare strijd over de waarde van de 

gedane onderzoeken, definities en de positionering van diersoorten op de Rode Lijst, 

willen de Jagersverenigingen ook voorsorteren op mogelijke zelfde overwegingen van de 

minister richting de vogels op de wildlijst. 

 

Waarde van de jager 

Tegelijkertijd maakt de Jagersvereniging zich hard om de tellingen van de jagers 

gevalideerd te krijgen door samenwerking aan te gaan met andere partijen in het 

buitengebied. Daarbij staat buiten kijf dat daarin ook vernieuwende methoden, zoals 

nachtzichttellingen moeten worden meegenomen.  

 

Hoewel wij beseffen dat de steeds verder slinkende wildlijst geen pluim op de hoed is 

voor al het werk dat jagers in het veld verzetten, willen we ons niet verlagen tot 

moddergooien met actiegroepen die politieke partijen hebben weten te beïnvloeden. We 

blijven in onze communicatie onze energie steken in het etaleren en benadrukken van 

de waarde van de jager in het buitengebied, de duurzaamheid van de jacht en de 

belangrijke bijdrage van de jacht aan biodiversiteit. 

  

 

 


