
Brabantse boeren mogen niet zelf bepalen wie er 
op hun grond op wilde zwijnen jaagt 
Brabantse boeren kunnen niet zelf bepalen wie er 's nachts op hun grond 
op wilde zwijnen mag jagen. Voor die aanwijzing is de 
faunabeheereenheid van de provincie verantwoordelijk die het 
provinciebestuur daarvoor heeft aangesteld. Dat stelde de Raad van 
State op 12 februari in een zaak die was aangespannen door vijf boeren 
in het buurtschap Bruggerhuizen, tussen Leende en Valkenswaard. De 
boeren ondervinden schade van wilde zwijnen die in en rond het 
Leenderbos leven. Volgens hen is de manier waarop de jacht op wilde 
zwijnen wordt uitgevoerd ontoereikend. De boeren willen daarom zelf 
kunnen bepalen wie ze voor de zwijnenjacht op hun grond inhuren.  
 
De boeren stellen dat de faunabeheereenheid zelf kan bepalen aan welke 
personen of instellingen een machtiging wordt verleend. Zij wijzen op het feit 
dat een boer, om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de 
schade veroorzaakt door zwijnen, verplicht is de zwijnen te laten bestrijden, 
terwijl hij daarvoor afhankelijk is van anderen. Bovendien hebben de 
wildbeheereenheden, na de wijziging van het Reglement na de bezwaarfase, 
een coördinerende taak gekregen, hetgeen volgens de boeren meer 
rechtsonzekerheid met zich meebrengt. Tegen het Reglement noch tegen 
hetgeen een wildbeheereenheid besluit staat bezwaar en beroep open. Op 
deze manier wordt een onevenredige machtspositie gecreëerd. 
 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stel dat iedere 
jachthouder en deelnemer in aanmerking kan komen voor een machtiging en 
dat grondgebruikers zelf kunnen bepalen welke jachtaktehouders uitvoering 
mogen geven aan de ontheffing op hun land, mits dit gebeurt overeenkomstig 
planmatig beheer en in afstemming met de faunabeheereenheid. Het is het 
niet onredelijk dat de faunabeheereenheid het gebruik van een kogelgeweer 
tussen zonsondergang en zonsopgang uit een oogpunt van veiligheid 
coördineert. Mocht de manier waarop de faunabeheereenheid machtigingen 
verleent in strijd is met de ontheffing binnen de Flora en faunawet dan wel niet 
overeenkomt met de aan deze ontheffing verbonden voorschriften, dan heeft 
het provinciebestuur de bevoegdheid om de ontheffing in te trekken. Daarom 
acht Raad van State de bezwaren van de boeren ongegrond. 
 
Zie voor meer informatie de volledige uitspraak op de website van de Raad 
van State. 
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