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Vergaderjaar 2020–2021 Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering 
schriftelijk gegeven antwoorden 

1 

Vragen van het lid Teunissen (Partij voor de Dieren) op 2 februari 2021 
medegedeeld aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de 
Minister van Justitie en Veiligheid inzake jacht op wilde zwijnen. 

Antwoorden van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(ontvangen 12 februari 2021). 

Vraag 1
Kent u het bericht: Brabantse jagers mogen ’s nachts op wilde zwijnen 
schieten: «Het is pure noodzaak» (BN DeStem, 1 februari 20211)? 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Is het waar dat op uw voorspraak jagers door provincies zijn vrijgesteld van 
de avondklok als het gaat om de jacht op wilde zwijnen? Zo nee, waarop zijn 
berichten in de media daarover en twitterberichten van het Ministerie van 
LNV dan gebaseerd? 

Antwoord 2
Ik heb aangegeven dat ik het beheer van wilde zwijnen om de aantallen te 
reduceren en zodoende de kans van introductie van Afrikaanse varkenspest 
zo klein mogelijk te maken beschouw als een noodzakelijke werkzaamheid. In 
de regeling avondklok2wordt rekening gehouden met het uitvoeren van 
noodzakelijke beroepsmatige werkzaamheden. Er wordt dus geen ontheffing 
of vrijstelling afgegeven. 

Vraag 3
Kunt u aangeven wat de wettelijke basis is om jagers vrijstelling te geven van 
de avondklok? Kunt u specifiek zijn in uw verwijzing van de wettelijke 
bepalingen en uitzonderingsgronden van de regeling rond de avondklok? 

1 https://www.bndestem.nl/breda/brabantse-jagers-mogen-s-nachts-op-wilde-zwijnen-schieten-
het-is-pure-noodzaak~a70a0ea0/?referrer=https://www.google.com/
&fbclid=IwAR2BamzMYBMKPhVF-Bzler4b4Zrh_bqPqeQwTqMcYXFviuyrsEtxPPElKCQ

2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021–4191.html
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Antwoord 3
In de regeling avondklok is een algemene uitzondering opgenomen voor het 
uitvoeren van noodzakelijke beroepsmatige werkzaamheden (art. 4a). Het 
beheer van wilde zwijnen om de aantallen te reduceren en zodoende de kans 
van introductie van Afrikaanse varkenspest zo klein mogelijk te maken, 
beschouw ik als een noodzakelijke werkzaamheid. 

Vraag 4
Bent u van mening dat zwijnen in Nederland ziekten verspreiden? Zo ja, 
welke in Nederland aangetoonde ziekten? Zo nee, wat maakt dan de 
nachtelijke jacht op zwijnen noodzakelijk? 

Antwoord 4
Nee, er zijn geen aanwijzingen dat de zwijnen besmet zijn met Afrikaanse of 
klassieke varkenspest of de ziekte van Aujeszky, ziekten waar de overheid een 
rol heeft bij de bestrijding ervan. 
Het beheer van wilde zwijnen vindt net als in andere jaren hoofdzakelijk na 
zonsondergang en voor zonsopkomst plaats. Hierin verandert dus niets in 
vergelijking met de situatie onder reguliere omstandigheden. Het beheer van 
wilde zwijnen acht ik noodzakelijk om de populatieomvang te verkleinen en 
zo het risico van introductie van Afrikaanse varkenspest te verkleinen. 

Vraag 5
Deelt u de mening dat niet zwijnen maar jagers verantwoordelijk zijn voor de 
verspreiding van Afrikaanse varkenspest?3 Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5
Nee, de mening deel ik niet. Afrikaanse varkenspest (AVP) wordt verspreid 
door de wilde zwijnen, in de besmette populaties in de lidstaten die zijn 
geconfronteerd met AVP bij wilde zwijnen. Verspreiding van AVP over grote 
afstand wordt geweten aan onachtzaamheid van mensen die mogelijk vlees 
van besmette varkens achter laten in het bos waar populaties wilde zwijnen 
voorkomen. 
Jagers kennen de risico’s en nemen passende maatregelen om verspreiding 
te voorkomen. 
In besmette gebieden in de getroffen lidstaten gelden strenge maatregelen 
om verspreiding te voorkomen. 

Vraag 6
Bent u bereid Nederlandse jachtreizen en andere vormen van jachttoerisme 
vanuit Nederland naar Duitsland en Polen te verbieden als preventieve 
maatregel tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 

Antwoord 6
Op dit moment worden alle reizen naar het buitenland afgeraden. De jagers 
kennen de risico’s, en nemen passende hygiënemaatregelen. Ik ben geregeld 
in overleg met de Jagersvereniging over deze activiteiten. De Jagersvereni-
ging informeert haar achterban over de mogelijke risico’s van jagen in 
besmette lidstaten. 

Vraag 7
Is het waar dat u de provincies heeft geadviseerd de jagers een zelfgemaakte 
werkgeversverklaring bij zich te dragen omdat ze geen werkgever hebben? Zo 
ja, op grond van welke wettelijke bepaling(en) heeft u dit advies gegeven? 
Deelt u de mening dat dit advies onwettig is wanneer de regeling avondklok 
daarvoor geen ruimte biedt? 

Antwoord 7
In het algemeen zijn jagers niet in dienst van een provincies of faunabeheer-
eenheid. Het is dus niet mogelijk dat de provincie of faunabeheereenheid een 
werkgeversverklaring afgeeft. 

3 https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/30/niet-zwijn-maar-mens-speelt-hoofdrol-bij-
afrikaanse-varkenspest
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In de regeling avondklok (art. 5.2) is rekening gehouden met noodzakelijke 
beroepsmatige werkzaamheden door een persoon die zelfstandige is of een 
persoon zonder werkgever. In dat geval, zegt de regeling, dient die persoon 
zelf de werkgeversverklaring te tekenen. Jagers die noodzakelijk wildbeheer 
uitvoeren kunnen dus zelf een werkgeversverklaring invullen. 

Vraag 8
Bent u bereid uw advies aan de provincies m.b.t. het vrijstellen van jagers 
van de avondklok te herroepen wanneer daarvoor geen wettelijke basis is? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn? 

Antwoord 8
Zoals ik in mijn antwoord op vragen 3 en 7 toelicht is er een wettelijke basis 
om noodzakelijk beheer van wilde zwijnen toe te staan. 

Vraag 9
Is het waar dat jacht tijdens de nachtelijke uren en/of met gebruikmaking van 
restlichtversterkers, warmtezichtapparatuur, lichtbakken en knaldempers door 
jagers als onweidelijk wordt beschouwd en/of als stropersmethoden? Kunt 
aangeven waarom deze vormen van jacht dan desalniettemin worden 
toegestaan aan jagers, zelfs in afwijking van de regelgeving rond de 
avondklok? 

Antwoord 9
Conform art 3.25 en 3.26 van de Wet natuurbescherming kunnen provincies 
ontheffing afgeven voor het gebruik van de genoemde middelen indien de 
noodzaak goed kan worden gemotiveerd. Naast een ontheffing voor het 
gebruik van de middelen, moet de gebruiker ook over een jachtakte beschik-
ken op grond van de Wet wapens en munitie. Als zonder jachtakte en/of 
ontheffingen beschermde dieren worden bemachtigd/gevangen/gedood, is 
dat strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. 
Hierin verandert niets in vergelijking met de situatie onder «normale» 
omstandigheden. 

Vraag 10
Kunt u de correspondentie en gespreksverslagen m.b.t. de communicatie met 
de provincies delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke 
termijn? 

Antwoord 10
Ik zal de verzoeken die bij mij zijn binnengekomen met de Kamer delen. In de 
correspondentie staan persoonlijke gegevens. Gelet op de benodigde 
zorgvuldigheid zal de gevraagde informatie op een later moment worden 
nagestuurd. Dit zal ongeveer 4 weken in beslag nemen. 

Vraag 11
Bent u bereid deze vragen binnen een week te beantwoorden gelet op het feit 
dat op dit moment ogenschijnlijk illegale vrijstellingen van de avondklok zijn 
verstrekt aan jagers? 

Antwoord 11
Ik doe mijn best om uw vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.
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