
 
  
Aan: alle leden 
  
Geacht KNJV-lid, 
  
Vandaag heeft de Raad van State in twee zaken uitspraak gedaan over 
verleende lichtbakontheffingen voor de vos. Deze uitspraak komt er in het kort 
op neer dat het gebruik van de lichtbak niet is toegestaan. Dit op grond van de 
‘Beneluxovereenkomst’. In de Benelux-Overeenkomst tussen Nederland, 
België en Luxemburg zijn regels opgenomen over de jacht en de 
vogelbescherming binnen de Benelux. Met deze nieuwsbrief informeren wij u 
over de consequenties voor u als jager. 
  
Wat betekent deze uitspraak voor de jager? 
Het gebruik van kunstlicht is geen middel dat in de Beneluxovereenkomst is 
toegestaan bij de jacht en dus verboden. Deze uitspraak van de Raad van 
State zal dus gevolgen hebben voor het aanvragen van nieuwe ontheffingen 
en mogelijkerwijs ook voor bestaande ontheffingen. 
  
Achtergrond: de Beneluxovereenkomst over de vos 
De vos is - op grond van de Beneluxovereenkomst - een wildsoort, net als 
andere soorten die genoemd zijn in deze overeenkomst. Daarbij is het niet van 
belang dat in de nationale wetgeving de vos niet is aangewezen als wild. Het 
begrip jacht omvat namelijk ook de jacht op een wildsoort in het kader van 
beheer en schadebestrijding. Het jagen op vossen op grond van de 
Beneluxovereenkomst is verboden van het eerste uur na zonsondergang tot 
het eerste uur voor zonsopgang. ‘s Nachts jagen op wild is dus absoluut 
verboden op grond van de Beneluxovereenkomst. De Raad van State laat de 
Flora- en Faunawet buiten beschouwing vanwege strijdigheid met de 
Beneluxovereenkomst, waar de laatste leidend is. 
  
De lichtbak als beschermingsinstrument 
Het wegvallen van de lichtbak als beheermiddel in gebieden met kwetsbare 
soorten, zoals bodembroeders en zeldzame zoogdieren, zou een flinke 
aderlating betekenen voor de bescherming van deze soorten. KNJV ziet 
samen met haar leden dat het beperken van de (nachtelijke) predatie door de 
vos de sleutel vormt tot een effectieve bescherming van kwetsbare soorten. 
Dit beeld wordt gedeeld door andere natuurbeschermers en politieke partijen. 
Op dit moment is de politiek aan zet om hier een oplossing te bieden. Ons 
standpunt hebben we onder de aandacht gebracht van politiek Den Haag en 
dit zullen we uiteraard blijven doen. 
  
Hier kunt u de betreffende uitspraken van de Raad van State nalezen, 
zaaknummer 201012263/1 (Noord-Holland) en 201100944/1/A3-A  (Fryslân). 
  



Met vriendelijke groet, 
  
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging 
  
Douwe Boersma 
Directeur 
  
  
Wij houden u op de hoogte en eventuele vragen kunt u stellen via info@knjv.nl	  


