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VOORWOORD

Toekomstgericht
Ik vind voorwoorden vaak saai en de kans is groot dat u dat ook vindt. Omdat u dus mijn tekst misschien niet 
helemaal uitleest, begin ik met het einde:

Namens het bestuur wil ik u hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige 
samenwerking in het achterliggende jaar. Wij wensen u en uw dierbaren fijne feestdagen en een gelukkig 
en vooral gezond 2019 toe!

Zo, de kop is er af

Helaas hebben we ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van leden 
die ons ontvielen. En iedere keer als dat gebeurt, is dat voor mij een 
moment van bezinning. 
Dan sta ik even stil bij de vergankelijkheid van de dingen. 
En steeds weer realiseer ik me dan hoe hard we elkaar nodig hebben.

Dat geldt ook binnen de KNVvN. Want we zijn een vereniging voor 
elkaar. Om samen onze doelen te bereiken. In 2018 hebben we al een 
flinke slag gemaakt. Na een tijdje stuurloos geweest te zijn heeft u 
tijdens de goedbezochte ALV in juni een nieuw bestuur gekozen; met 
mij als boegbeeld. U sprak het vertrouwen in ons uit om er voor
te zorgen dat de groene boa er weer toe gaat doen.

Een van de eerste zaken die we hebben opgepakt is de zichtbaarheid 
van de KNVvN vergroten. Weer in contact komen met de landelijke 
en provinciale politiek, politie en justitie, Provincies, grotere en 
kleinere terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, de Hoge Veluwe, het Brabants Landschap en 
particuliere landgoederen. Dat gaat zo goed dat we zelfs geregeld 
door de media benaderd zijn aan programma’s mee te werken om de 
problemen in het buitengebied in beeld 
te brengen.

Een ander mooi voorbeeld was de vraag of wij als KNVvN een 
programma wilde organiseren voor Tweede Kamerleden en 
Statenleden van Noord-Brabant. 
Met sprekers, strakke presentaties en rondrit in het grensgebied van 
Nederland en België konden wij de problematiek duiden en de rol van 
onze vereniging over het voetlicht brengen.

Een tweede belangrijk punt voor het bestuur was de interne 
organisatie. We hebben goed gekeken naar onze mogelijkheden 
en competenties en na wat passen en meten zitten we allemaal zo 
ongeveer op onze plek. 
Het blijft natuurlijk vrijwilligerswerk en familie en werk 
gaan meestal voor dus moeten we elkaar helpen om van
de forse taak die nog voor ons ligt, een succes te maken.

Steeds weer stellen we onszelf de vraag: waarom zouden boa’s lid 
moeten zijn van de KNVvN? En wat kunnen wij als vereniging voor jullie 
betekenen? De antwoorden zijn even divers als dat er boa’s zijn maar 
een ding was wel duidelijk. Er moest een opleiding komen die 
aansluit op de dagelijkse praktijk van de boa. 
Een opleiding die voor de individuele boa en de werkgevers 
interessant is en voorziet in een behoefte.

Goed nieuws: in het voorjaar van 2019 is de 
Praktijkopleiding GROEN een feit. Een driedaagse opleiding 
die inzicht geeft in die zaken waar de groene boa dagelijks 
mee geconfronteerd wordt. Van de jacht tot illegaal crossen 
en van visstroperij tot wapens en munitie. Hoe zaken te 
herkennen en hoe er mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld 
ook aan agressie tegen boa’s.

Verder zullen we de KNVvN toekomstbestendig moeten 
maken. De jeugd heeft de toekomst, en dat geldt zeker 
voor onze vereniging. Dat is de reden dat ik verderop in 
dit blad een oproep doe aan jonge boa’s om onder mijn 
begeleiding een Juniorenkabinet op te richten. Wellicht ook 
een kweekvijver voor nieuwe bestuursleden.

Rolf Overdiep
Voorzitter
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VERENIGINGSZAKEN

Gezocht: leden Juniorenkabinet Groene handhaving
Interesse in de toekomst van de groene boa, het uitwisselen van ervaringen uit het werkveld en het zoeken naar kansen voor de 
KNVvN? Het Juniorenkabinet bespreekt vier keer per jaar deze en nog veel meer onderwerpen. Wil jij wat betekenen voor onze 
vereniging en lid worden van het Juniorenkabinet? Stuur dan een mail met je motivatie voor 16 januari 2019 naar Laura Kievit, 
secretaris@natuurtoezicht.nl. We nemen dan snel contact met je op.

Het bestuur zoekt voor het nog te vormen Juniorenkabinet Groene Handhaving acht jonge leden (v/m) in de leeftijd van 18 tot 
35 jaar, die minimaal 1 jaar als groene boa zijn aangesteld en actief zijn met professionele handhaving. We verwachten dat het 
Juniorenkabinet gevraagd en ongevraagd het bestuur voorziet van adviezen en jullie aanwezigheid op evenementen om de 
vereniging te promoten is gewenst. Het Juniorenkabinet krijgt ruimte in het verenigingsblad De Jachtopzichter. Ik hoop je snel 
te kunnen verwelkomen in het Juniorenkabinet!

Rolf Overdiep

Nieuwjaarsbijeenkomst 18 januari Gelderland-Flevoland
Op vrijdagavond 18 januari 2019 houdt de KNVvN regio Gelderland-Flevoland voor de eerste keer een 
nieuwjaarsbijeenkomst, in Otterlo. In de eerste plaats is de avond bedoeld om elkaar het beste te wensen voor het 
komende jaar en in de tweede plaats is het goed om elkaar op een informele wijze te ontmoeten. Verdere details volgen 
nog, dus houd uw mail en de nieuwsbrief goed in de gaten.

Facebook
De KNVvN gaat met zijn tijd mee. Sinds 1 december hebben we een Facebookpagina. Zoek op ‘KNVVN’ en like de pagina. We 
gaan de pagina vullen met nieuwtjes over opleidingen, cursussen, evenementen en allerlei ontwikkelingen op het gebied van 
natuurtoezicht. De Facebookpagina is een aanvulling op de website en de berichtenservice.

Algemene Ledenvergadering
Zet vast in de agenda: zaterdag 22 juni 2019 is de volgende Algemene ledenvergadering. De exacte locatie, de 
dagindeling en de agenda worden later bekend gemaakt.

13de Dag van de BOA
Op 26 november was de KNVvN voor de eerste keer heel zichtbaar op de Dag van de BOA, in de Reehorst in Ede. Normaal 
een vooral ‘blauwe’ domein I-dag; nu voor het eerst flink vergroend. Mede door onze inzet. Cees van Geel en Dennis Neijssen 
stonden bij onze stand. Neijssen: ‘Groen blijkt voor velen een onbekend gebied. Er is dus nog veel winst te behalen.’ En Rolf 
Overdiep gaf een strakke lezing. Zijn openingsstelling ‘Alleen wanneer alle handhavers samenwerken, zijn we in staat de 
toenemende recreatiedruk en criminaliteit in het buitengebied het hoofd te bieden’, bracht de discussie snel op gang. Voor veel 
toehoorders was het een eerste kennismaking met de KNVvN en het werkveld van de groene boa.

Tekst: Laura Kievit
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OPLEIDING

KNVvN ontwikkelt Praktijkopleiding GROEN
Uit het werkveld komt geregeld de vraag naar praktische ondersteuning voor boa’s domein II; zowel van individuele 
boa’s als van boa-werkgevers. Reden genoeg voor de KNVvN om een opleiding te ontwikkelen die de boa praktisch 
ondersteunt bij de dagelijkse praktijk: de Praktijkopleiding GROEN.

Tekst: Redactie

Om buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) te kunnen 
zijn moeten boa’s het boa-diploma halen en jaarlijks 
deelnemen aan de Permanente Her- en Bijscholing – de 
PHB. Die opleidingen zijn hoofdzakelijk gericht op de 
juridische kant van het vak. Wat tot nu toe ontbreekt, is 
praktische ondersteuning. Om boa’s te helpen heeft de 
KNVvN een Praktijkopleiding GROEN ontwikkeld.

Een opleiding van drie dagen en een terugkomdag. Een 
veelzijdige en volledig op de praktijk gericht cursus, 
gegeven door docenten met jarenlange ervaring in het 
buitengebied. Zij brengen de cursisten de fijne kneepjes 

van het vak bij. De cursus bestaat voor een groot deel 
uit praktische casuïstiek zodat situaties in het veld direct 
herkend worden en de boa weet hoe te handelen. 
Daarnaast omvat de opleiding een theoretisch gedeelte 
met relevante wetgeving.

Naast het lesmateriaal en een USB-stick met aanvullende 
informatie krijgen de cursisten een certificaat van 
deelname. De Praktijkopleiding GROEN staat in de steigers, 
er is al veel belangstelling en in het komend voorjaar 
worden de eerste lessen gegeven.

Voor meer informatie over Praktijkopleiding GROEN stuurt u 
een mail naar secretaris@natuurtoezicht.nl, ter attentie van 
Norbert de Groot, coördinator opleidingen.

Erkenning keuzedeel Natuur- en 
Milieuhandhaving door OCW
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft onlangs het keuzedeel Natuur- en Milieuhandhaving 
erkend. Een keuzedeel is een soort specialisatie naast de driejarige mbo opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV).

Jacques Holtus van ROC Midden Nederland is blij met de erkenning. ‘Door de toename van de recreatiedruk en - vooral 
drugsgerelateerde - criminaliteit in het buitengebied, is er grote behoefte aan goed opgeleide toezichthouders en 
handhavers. Het keuzedeel Natuur- en Milieuhandhaving is een passend antwoord op te grotere vraag aan kundige 
mensen.’ Holtus is vakdocent van de HTV-opleiding en voorlichter van het ROC Veiligheid & Defensie College Nieuwegein. 
Daarnaast werkt hij een dag in de week als boa bij Recreatieschap Midden-Nederland; om contact te houden met de boa-
praktijk. Op het ROC geeft hij de boa-lessen en de Permanente Her- en Bijscholing.

De HTV-opleiding, op mbo III-niveau, is driejarig en leidt studenten op tot boa voor het publieke domein. Vanaf het 
tweede jaar volgen de studenten keuzedelen: extra verdieping of verbreding van (praktijk)kennis. Sinds kort is Natuur- en 
Milieuhandhaving als keuzedeel door OCW erkend. Studenten worden nu opgeleid tot groene boa, domein II. Hierbij 
komt specifieke groene wetgeving aan de orde en gaan de studenten stage lopen bij groene boa-werkgevers, zoals 
terreinbeherende organisaties.

‘De Jachtopzichter’ gaat de komende maanden twee studenten – keuzedeel Natuur- en Milieuhandhaving - volgen tijdens 
hun stage bij het Utrechts Landschap. In de voorjaarseditie van De Jachtopzichter komen de studenten en hun begeleider 
uitgebreid aan het woord. 5



Grauwe ganzen broeden tegenwoordig overal, zoals hier op een ven in een Drentse Boswachterij, 16 april 2018. In plaats 
van het bescheiden geluid van wintertalingen klinkt nu het gegak van ganzen.

VELDWAARNEMINGEN

Ganzen in de lift
HEEL VROEGER

In de eerste jaren van de vorige eeuw kostte het dagen om, komend vanuit het westen, door te dringen tot het hart 
van de Friese laagveenmoerassen. De zee – toen nog inclusief Zuiderzee - vormde een buffer van belang, openbaar 
vervoer was beperkt, het moeras uitgestrekt en slecht toegankelijk. Zonder polsstok, roei- of zeilboot en kennis van 
lokale vissers, veenarbeiders, rietsnijders of jagers, was het lastig om nesten van tafeleend of grauwe gans te vinden, 
soorten waarvan weinigen überhaupt wisten dat ze er broedden; laat staan in welke aantallen. En, zoals Tsjeerd de 
Vries Gzn. opmerkte in 1907, daar kwam bij dat ze terechtkwamen in een gebied waar buiten de steden uitsluitend 
Fries werd gesproken. Dat de Warren en het Roeglân een recreantenparadijs zouden worden, had niemand kunnen 
bevroeden. Evenmin dat de status van de grauwe gans binnen een eeuw zou veranderen van zeldzame broedvogel 
via uitgeroeid naar alomtegenwoordig. Zelfs zó algemeen dat er – onder druk van boeren, sinds mensenheugenis als 
een bok op de haverkist zodra gedierte naar gewassen of vee taalt – draconische maatregelen worden voorgesteld 
om ze uit te roeien.

Plettende platvoetjes

Nu moet ik toegeven, solistische Bosjesman zijnde, dat 
ganzen lange tijd laag op mijn sympathie-ladder stonden. 
Hun associatie met boerenland, de grote groepen, het 
kabaal, die plettende platvoetjes, het deed me teveel 
denken aan mensen, ook van nature optredend in lawaaiige 
groepen in uitgewoonde landschappen. Grote boog 
eromheen, dat was (en is) mijn natuurlijke reactie. Maar 
mijn sympathie voor ganzen is wel enorm gestegen sinds 

ik in Drenthe ben komen wonen. En helemaal nu ze tegen 
de stroom in tot grootse dingen in staat zijn gebleken. 
Elk dier dat zich tegen de verdrukking van mensen in 
kan handhaven, of zelfs weet te floreren, verdient een 
standbeeld.

Grauwe ganzen

Toen Tom Lebret, samen met Theo Mulder, Jules 
Philippona en Arend Timmerman, in 1976 het boek Wilde 

Tekst en foto’s Rob Bijlsma
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De voedselrijke graslanden trekken grote aantallen ganzen, hier een gemengde groep grauwe ganzen en nijlganzen in 
het dal van de Beilerstroom bij Dwingeloo, 13 juli 2018.

VELDWAARNEMINGEN

ganzen in Nederland samenstelde, was de teneur redelijk 
optimistisch. De meeste soorten zaten vanaf 1960, na 
tientallen jaren van afname, weer in de lift. In hun inleiding 
staat de veelbetekenende zin: ‘De laatste winters verblijven 
er geregeld meer dan 200.000 ganzen gelijktijdig binnen 
onze landsgrenzen, …’. Voor wie de vooroorlogse jaren had 
meegemaakt, was dat onvoorstelbaar veel (‘spectaculaire 
aantallen’, noemden ze het zelfs). Inmiddels is dat ruim 
vertienvoudigd. Aan grauwe ganzen als broedvogel 
besteedde Lebret slechts drie van de 183 pagina’s: die zaten 
mondjesmaat in Zuidelijk-Flevoland, naast vestigingen in 
Zeeuws-Vlaanderen (overloop van Het Zwin, waar ze door 
Graaf Lippens werden uitgezet) en twee verschillende 
petgaten in Friesland (ook uitgezet). Lebret was een groot 
voorstander van uitzetten: ‘laissez-faire is niet aanvaardbaar’, 
de natuurbeheerder moet ‘gans-minded’ worden gemaakt, 
door het houden van half-tamme exemplaren moeten de 
jachthouders gewend raken aan ganzen als broedvogels. 
Dat alles vanuit de idee dat ‘een zo compleet mogelijk 
ecosysteem’ zou moeten ontstaan. 

De laatste zin van het boek is veelzeggend over het 
optimisme van zijn generatie ganzenliefhebbers:

‘Dat wij dan in Nederland weer het gehele jaar door 
zullen kunnen genieten van deze prachtige vogels is 
meegenomen.’

Gedachtenexperiment

Ganzenliefhebber Gerard Ouweneel vroeg zich af hoe 
Tom Lebret gereageerd zou hebben als hij de huidige 
ganzenzwermen had kunnen zien. Vermoedelijk 
ongelovig. Net zo min als we de verwording van 
natuurbeschermingsorganisaties tot verdienmodellen 
zagen aankomen, zo ook heeft niemand de 
ganzenexplosie voorzien. Als het om voorspellingen van 
de toekomst gaat, zijn biologen geen haar beter dan 
economen. Want dat niet alleen grauwe ganzen in aantal 
zouden exploderen, maar bijna álle ganzensoorten, viel 
sowieso buiten ons aller denkraam. Zelfs nu nog is het 
moeilijk te bevatten dat, bijvoorbeeld, brandganzen, 
voorheen uitsluitend in winter en voorjaar aanwezig, 
inmiddels met meer dan tienduizend paar in ons land 
broeden (en met 800.000 exemplaren overwinteren). Het 
eerste broedpaar van deze ganzensoort werd in 1982 
geregistreerd, het jaar dat Tom Lebret overleed.
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Zelfs van een grauwe gans op een fietspad in Boswachterij Smilde, 16 juni 2018, kijk ik niet meer op. Grauwe ganzen 
hebben hun angst voor mensen verloren, vandaar ook de broedvogels in steden die met hun toom jongen op de 
gazons lopen te vreten.

VELDWAARNEMINGEN

Het optimale ganzenlandschap

Het geeft aan dat we ons land de afgelopen decennia 
optimaal hebben ingericht voor de productie van biomassa, 
een proces dat culmineerde in het boerenland (opkomst 
van hoogproductieve bulkgewassen, geproduceerd op 
industriële wijze) en in de tussenliggende natuurgebieden 
zijn pendant heeft gevonden (verruigd of kaalgevreten). 
Ganzen varen wel bij de huidige productielandbouw, 
zelfs zó wel dat de Arctische broedvogels in de herfst – 
vergeleken met enkele decennia geleden – meer dan een 
maand eerder op de Nederlandse landbouwgebieden 
arriveren om daar te lekkerbekken.
Maar wie denkt dat deze situatie ten eeuwigen dage zal 
blijven voortbestaan, heeft niets geleerd van het recente 

verleden. We hebben het namelijk eerder gezien, pieken en 
dalen onder invloed van veranderingen in grondgebruik 
door mensen. Die veel bejammerde grutto’s, bijvoorbeeld, 
zijn halverwege de vorige eeuw eerst de pan uitgerezen 
onder invloed van kunstmestgebruik (verrijking), om 
vervolgens in te storten bij verdere industrialisering van de 
landbouw. Denk verder aan knobbelzwanen, roofvogels, 
draaihalzen, stadsduiven, houtduiven, eksters, roeken, 
zwarte kraaien, zilvermeeuwen, huismussen (wie kent 
de mussengildes nog?) en spreeuwen, allemaal soorten 
die – soms bij herhaling – onderhevig zijn geweest aan 
haatcampagnes vanwege zogenaamde schade en die later 
in een vrije val kwamen (en nee, níet als gevolg van die 
campagnes). Waarom zou dat bij ganzen anders verlopen?
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Maïsland is na de oogst een trekpleister van jewelste voor overwinterende ganzen, zoals deze troep toendrarietganzen 
(en een kolgans) bij Wapse laat zien, 27 oktober 2016.

VELDWAARNEMING

Alles is tijdelijk

Dat ganzen voor eeuwig zullen swingen, lijkt me uitgesloten. Immers, de kans dat het huidige landbouwsysteem niet nóg 
verder industrialiseert en vervlakt, is miniem. Maar ik geef toe: ook mijn voorspellende vermogen overstijgt vast niet dat 
van economen. Een reden te meer om ons te verheugen op het staaltje landjepik dat de ganzen hebben laten zien.
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UIT DE PRAKTIJK

Tekst Joop Assink en Herbert Hoekerswever

Tijdens je werkzaamheden allerhande zaken naar het hoofd geslingerd krijgen, komt niet alleen bij politiemensen 
voor maar ook bij boa’s; zij voeren daarnaast hun werkzaamheden meestal ook nog eens solo uit.

Schelden doet geen pijn, of toch?
Wat je accepteert en hoe je reageert op beledigingen, bepaalt een ieder voor zich. Uit onderstaande uitspraak blijkt 
dat de context en het omschrijven ervan erg belangrijk is.

‘Daar heb je hem ook,  
kabouter Plop’

De casus

Verdachte wordt vervolgd voor belediging en bedreiging van 
een politieambtenaar. Zijn raadsman heeft aangevoerd dat 
verdachte moet worden vrijgesproken, omdat de ten laste 
gelegde uitlatingen niet kunnen worden aangemerkt als een 
strafrechtelijke belediging en een bedreiging.

Uit het proces-verbaal van aanhouding blijkt dat verbalisanten 
in een opvallend politievoertuig reden toen zij een groep 
van vier mannen zagen die luidruchtig naar omstanders 
schreeuwden. Twee van die mannen hadden een geopend blik 
bier bij zich. Door de verdachte werd in het voorbijgaan ‘Hey 
Cornelis’ naar verbalisant geroepen, waarna verbalisanten zijn 
gestopt en uitgestapt. Vervolgens werd het identiteitsbewijs 
van verdachte gevorderd.

Ondertussen sprak verbalisant een van de andere mannen 
aan wegens het op de grond gooien van een blik bier, waarop 
verdachte de verbalisant aankeek en in aanwezigheid van de 
groep mannen en ter plaatse gekomen burgers tegen hem zei: 
‘Daar heb je hem ook, kabouter Plop’. Hierop liep verbalisant 
op verdachte af, waarna verdachte tegen hem zei: ‘Je weet 
niet wie ik ben, wat moet je dan, ik pak jou’. De verbalisant 
voelde zich door de laatste uitlating bedreigd omdat hem 
ambtshalve bekend was dat verdachte een verleden heeft van 
geweldsdelicten.

Jurisprudentie

Met betrekking tot belediging haalt het hof een uitspraak van 
de HR (ECLI:NL:HR:2015:274) erbij. Hieruit volgt dat een uitlating 
als beledigend moet worden beschouwd, als zij de strekking 
heeft die ander aan te randen in zijn eer en goede naam. Of 
daarvan sprake is, zal bij bewoordingen die over het algemeen 
op zichzelf niet beledigend zijn, afhangen van de context 
waarin de uitlating is gedaan.

Context

Het Hof oordeelt dat het gebruik van de woorden ‘Daar heb 
je hem ook, kabouter Plop’ in het algemeen op zichzelf niet 
beledigend zijn. Voor de vraag of er sprake is van belediging 
in de zin van artikel 266 Sr, hangt het daarom af van de 

context waarin de woorden zijn geuit. Het hof concludeert 
dat door onder de vermelde omstandigheden deze woorden 
tegen verbalisant te gebruiken, verdachte het gezag van de 
verbalisant heeft ondermijnd en het beeld heeft opgeroepen 
dat de verbalisant de hem wettelijk opgedragen taak op 
onjuiste en overdreven wijze vervulde. 

Oordeel

In een dergelijke context is het toevoegen van die woorden 
volgens het hof aan te merken als beledigend, omdat zij de 
strekking hebben gehad de verbalisant in zijn eer en goede 
naam aan te tasten. Het Hof acht belediging dan ook wettig en 
overtuigend bewezen.

Onderbouwing

Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat voor een 
veroordeling voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven 
gericht, of met zware mishandeling, vereist is dat de bedreiging 
van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is gedaan, 
dat bij de bedreigde redelijke vrees kon ontstaan dat het 
misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden gepleegd.

Motivatie

Gelet op de omstandigheid dat verdachte al eens eerder 
is veroordeeld voor het plegen van geweldsdelicten en dit 
verbalisant ambtshalve bekend was, is het hof van oordeel dat 
de gedane uitlating door verdachte van dien aard is en onder 
zodanige omstandigheden is gedaan, dat bij verbalisant de 
redelijke vrees kon ontstaan dat hij zwaar lichamelijk letsel zou 
kunnen oplopen. Daarbij is ook in aanmerking genomen dat de 
uitlating is gedaan, direct nadat verdachte de verbalisant had 
beledigd en de verbalisant om die reden op verdachte afliep. 
Volgens het Hof is sprake van strafrechtelijke bedreiging artikel 
285 Sr. 

Uitspraak: 02-07-2018 Instantie: Gerechtshof Den Haag 
ECLI:NL:GHDHA:2018:2024

* mr. R. Warries, verbonden aan de politieacademie: Uitlatingen die worden gedaan 
tegenover politieambtenaren, die op zichzelf over het algemeen dus niet beledigend zijn, 
kunnen wel strafrechtelijke belediging (artikel 266 Sr) opleveren. Dit is het geval als zij in een 
context worden gedaan, waarin zij de strekking hebben om de politieambtenaar in zijn eer 
en goede naam aan te tasten. Het is daarom belangrijk om de omstandigheden/context op 
te nemen in het proces-verbaal.
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UIT DE PRAKTIJK

Tekst Joop Assink en Herbert Hoekerswever

Voorkom het staande houden 
van een voertuig

Dus ‘het voertuig doen 
stilhouden’ en niet ‘de 
bestuurder staande houden’

Staande houden of stil 
houden
Dit artikel is afkomstig van de Politie Academie 
(R. Warries) en maakt het verschil duidelijk tussen 
een staandehouding ingevolge artikel 52 van het 
Wetboek van Strafvordering en het doen stilhouden 
van een voertuig op grond van artikel 160 van de 
Wegenverkeerswet 1994.

HET IS VOOR DE BOA VAN DRINGEND BELANG KENNIS 
TE NEMEN VAN ONDERSTAAND ARTIKEL OMDAT 
HIERMEE EEN ZAAK STUK KAN GAAN.

In een eerder verspreid jurisprudentieoverzicht is 
de uitspraak opgenomen over een bestuurder die 
onrechtmatig was staande gehouden. De politie had het 
vermoeden dat de auto betrokken zou kunnen zijn bij 
een strafbaar feit en daarom besloten zij de bestuurder 
van de auto staande te houden. In de uitspraak wordt 
door de rechtbank aandacht besteed aan de vraag of een 
verdenking kan bestaan ten opzichte van een auto. De 
rechtbank oordeelde dat, als er in strafvorderlijke zin al 
ruimte bestaat voor de redelijke verdenking van een auto, 
de feiten en omstandigheden onvoldoende waren om 
daarvan te kunnen spreken.

Een officier van justitie wees er vervolgens op dat de 
verbalisanten waarschijnlijk hadden bedoeld op te schrijven 
dat zij het voertuig deden stilhouden op grond van art. 160 
WVW 1994. Hij gaf namelijk aan dat vaak wordt gerelateerd 
dat een voertuig wordt staande gehouden, maar dat 
(waarschijnlijk) bedoeld wordt dat verbalisanten het 
voertuig deden stilhouden. Staande houden is namelijk een 
strafvorderlijke bevoegdheid ten aanzien van een persoon 
(art. 52 Sv).

Het staande houden van een persoon is er alleen op gericht 
om zijn identiteit vast te stellen en hiervoor is vereist dat 
sprake is van een redelijke verdenking van het plegen van 
een strafbaar feit. Het doen stilhouden van een voertuig is 
een controlebevoegdheid (art. 160 WVW 1994).

Door te relateren dat een voertuig wordt staande 
gehouden, denken rechters dus dat een strafvorderlijke 
bevoegdheid wordt toegepast. Zij lezen dan op die manier 
het dossier. Een rechter gaat zich daarom afvragen of er wel 
sprake was van een redelijke verdenking, wat vereist is voor 
een staandehouding (art. 52 Sv). Maar voor het toepassen 
van een controlebevoegdheid is een redelijke verdenking 
niet nodig.

Het is daarom belangrijk een goed onderscheid te maken 
tussen het doen stilhouden van een voertuig (art. 160 WVW 
1994) en het staande houden van een persoon (art. 52 Sv). 
Zorg er dus voor dat goed wordt gerelateerd welke van 
de twee situaties wordt bedoeld en voorkom ‘het staande 
houden van een voertuig’. 

Ditzelfde geldt voor het staande houden van een 
bestuurder, terwijl er alleen aanwijzingen zijn dat het 
voertuig betrokken is bij een strafbaar feit. Er bestaat 
dan namelijk geen redelijk vermoeden van schuld aan 
een strafbaar feit ten aanzien van de bestuurder van het 
voertuig. De staandehouding van de bestuurder is dan 
onrechtmatig. Relateer daarom duidelijk aan wat bedoeld 
wordt. Dus ‘het voertuig doen stilhouden’ en niet ‘de 
bestuurder staande houden’.

TIP: Zorg ervoor, dat wanneer de betrokkene/verdachte iets heel anders verklaart 
dan wat de verbalisant heeft waargenomen, dat je dit verweer tegenspreekt in een 
aanvullende toelichting. Dat voorkomt dat zaken worden geseponeerd en het OM 
geldbedragen moet terugstorten.
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NATUUR IN BEELD

Peter Schoolderman (1946) is jager, instructeur kleiduivenschieten 
en vooral natuurfotograaf. Hij is te vinden in bos en hei en af 
en toe in een polder. Schoolderman is flora- en faunabeheerder 
op de Gorsselse heide. Dat is een prachtig 110 hectare groot 
natuurgebied in de gemeente Lochem en is nog een van de weinige 
natte heidegebieden in Nederland. Peter Schoolderman schiet 
de afgelopen jaren steeds vaker met zijn fotocamera dan met het 
geweer om alle facetten van de natuur vast te leggen.

Foto's Peter Schoolderman
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NATUUR IN BEELD
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ILLEGALE VISSERIJ

Warmtebeeldcamera laat verdachte zien

Tekst & Foto Laura Kievit en Tom Visser

‘Met een warmtebeeldcamera 
zag Tom de stroper tot zijn nek 
in het water staan’

‘Toen zwom de verdachte 
juist van de kant af’

Palingstroper krijgt forse boete
Tom Visser is al ruim 20 jaar fulltime boa bij Natuurmonumenten en houdt toezicht op Goeree-Overflakkee, 
Voorne-Putten en de Hoekschewaard. Gebieden met een zeer divers landschap, flora en fauna; duingebieden als 
Voornes Duin en de Duinen van Goeree tot het Annabos en het natuur- en recreatie-eiland Tiengemeten. Door deze 
variatie komen er verschillende vormen van criminaliteit voor: van vogelvang en wildstroperij tot visstroperij en 
hennepkwekerijen.

Drones

Tom is een gecertificeerd dronevlieger. De drone zet 
hij in om effectief toezicht te kunnen houden en dan 
voornamelijk op aangelegde hennepvelden in het 
buitengebied. ‘Met de drone kun je in een korte tijd grote 
oppervlakten scannen op de steeds vaker voorkomende 
buitenkwekerijen”, aldus Tom.

Fuiken

In juni dit jaar had Tom samen met jachtopzichter Rob 
Mulder, Philip Oprel (boa bij de Sportvisserij Zuid-West 
Nederland), Jerry Meijs (boa bij Natuurmonumenten) en 
collega’s van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een 
aantal fuiken in het vizier gekregen. Deze waren geplaatst 
in het Krammer-Volkerak.

Krammer-Volkerak

Het Krammer-Volkerak stroomt door de provincies Zuid-
Holland, Noord-Brabant en Zeeland. De terreinbeherende 
organisaties zijn naast Natuurmonument, Het Zeeuwse 
Landschap en Staatsbosbeheer. Vóór de afsluiting door de 
Deltawerken in 1987 stond het Krammer-Volkerak in directe 
verbinding met de zee. Nu stroomt alleen nog het zoete 
water van de Brabantse rivieren Mark en Dintel binnen. Het 
Krammer-Volkerak is weliswaar een drukbevaren water, 
maar toch kun je er in alle rust genieten van de natuur en 
zijn bewoners. Het is een habitat- en vogelrichtlijngebied.

In het water

Op 21 juni werd er post gevat met zicht op de geplaatste 
fuiken. Omstreeks 03.00 uur werd er een persoon bij de 
fuiken aangetroffen; in het water. Deze persoon werd 
door de opsporingsambtenaren herkend want was reeds 
driemaal eerder geverbaliseerd voor visstroperij. Met een 
warmtebeeldcamera zag Tom de stroper tot zijn nek in het 
water staan.

Wegzwemmen

Bij het naderen van de stroper was te zien dat hij een 
gedeelte van een fuik in zijn handen had. De boa’s liepen 
naar de waterkant en stonden op ongeveer tien meter 
afstand toen zij met hun zaklampen de stroper in het felle 
licht zetten. De stroper stond nog steeds tot zijn nek in 
het water en bij de fuiken. Hij was echter niet van plan het 
water uit te komen. Na meermaals te sommeren om op de 
kant te komen, zwom de verdachte juist van de kant af.

Succes dankzij nat pak

Het duurde ongeveer tien minuten voordat de verdachte 
weer richting de kant kwam gezwommen. Daarop nam 
Tom het zekere voor het onzekere. Hij legde zijn spullen op 
een droog plekje en ging te water om de verdachte aan te 
houden. Weliswaar een nat pak, maar de verdachte was in 
de kraag gevat.

Drie palingen vrijgelaten

De verdachte had vier illegale fuiken geplaatst die hij na zijn 
aanhouding zelf uit het water heeft gehaald en waarvan hij 
afstand deed. In deze fuiken waren tijdens de aanhouding 
drie palingen aanwezig; die zijn vrij gelaten.
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ILLEGALE VISSERIJ

Warmtebeeldcamera laat verdachte zien

Aal in fuik Inbeslag genomen fuiken

Tom Visser

Afdoening

Gekozen is om in deze zaak een SAM proces-verbaal op 
te maken. SAM staat voor Snelle Afdoening Milieu. Die 
procedure kan alleen wanneer:
• er sprake is van een bekennende verdachte;
• de verdachte niet minderjarig is;
• de verdachte afstand doet van in beslag genomen 

voorwerpen;
• het om eenvoudig te bewijzen feiten gaat.

SAM-pv

Voorafgaande aan het opmaken van een SAM-pv moet 
er contact worden gelegd met het Functioneel Parket (de 
officier van justitie). Geeft direct een boetebedrag aan. 
Indien het afgesproken bedrag achteraf toch niet wordt 
voldaan, zal er alsnog een volledig proces-verbaal moeten 
worden opgemaakt en ingezonden.

Uitstekend resultaat

Deze wijze van afdoening is volgens Tom snel, doeltreffend 
en levert weinig werk op. Het Functioneel Parket Den Bosch 
heeft in deze zaak een boete van € 900,00 opgelegd. Een 
fiks bedrag; een mooi resultaat.
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ILLEGALE SPORTVISSERIJ

Wet Natuurbescherming

Artikel 3.37
1. Het is verboden in strijd te handelen met bij ministeriële regeling 

aangewezen voorschriften van EU-verordeningen;
2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ter uitvoering van on-

derdelen van EU-verordeningen en EU-richtlijnen die geen beoordelingsruimte 
laten of die betrekking hebben op de wijze waarop aanvragen en documenten 
worden ingediend;

3. Onze Minister is de bevoegde instantie belast met de uitvoering van EU-
verordeningen en EU-richtlijnen, indien deze verplichten tot het aanwijzen 
van zodanige bevoegde instantie, tenzij Onze Minister een andere bevoegde 
instantie heeft aangewezen.

Artikel 3.38
Onverminderd artikel 3.37, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
ter bescherming van diersoorten of plantensoorten als bedoeld in de artikelen 3.1, 
3.5, 3.10, eerste lid, of ter uitvoering van EU-verordeningen of EU-richtlijnen, regels 
worden gesteld over het verhandelen, bezit of verwerken van aan de natuur onttrok-
ken dieren of planten, gefokte dieren, gekweekte planten, producten van dieren of 
planten, of eieren van dieren, met inbegrip van dieren en planten en schimmels of 
micro-organismen van uitheemse soorten als bedoeld in de verordening, genoemd 
in artikel 3.36, onderdeel c.

Deze regels kunnen onder meer voorzien in:

• een verbod op het verhandelen, in bezit hebben, verwerken, kweken, telen of 
laten voortplanten, gebruiken, uitwisselen of uitzetten of zonder vergunning 
verhandelen, in bezit hebben, verwerken, kweken, telen of laten voortplanten, 
gebruiken, uitwisselen of uitzetten van dieren, planten, eieren van dieren of 
schimmels of micro-organismen van uitheemse soorten.

Basisverordening
(Laatstelijk gewijzigd bij verordening 2017/160 d.d. 20 januari 2017)

De aal is opgenomen in bijlage B van de Verordening (EG) nr. 2017/160 van de 
commissie van 20 januari 2017 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 338/97 van 
de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier-en plantensoorten door 
controle op het desbetreffende handelsverkeer, verder te noemen Basisverordening 
338/97.

Besluit natuurbescherming

Artikel 3.24
1. Het is verboden gefokte vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van 

de Vogelrichtlijn, die niet zijn genoemd in bijlage A, B, C of D bij de CITES-
basisverordening, of producten of eieren daarvan onder  zich te hebben of te 
verhandelen;

2. Het is verboden dieren of planten van de soorten, genoemd in bijlage 
A, B, C of D bij de CITES-basisverordening, producten of eieren van 
deze dieren, of producten van deze planten onder zich te hebben;

3. Het is verboden dieren of planten van de soorten, genoemd in bijlage C of D bij 
de CITES-basisverordening, producten of eieren van deze dieren, of producten 
van deze planten te verhandelen;

4. Het tweede lid en derde lid zijn niet van toepassing op dieren en planten van 
soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij het 
Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, niet zijnde soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn.

Regeling natuurbescherming

Artikel 3.14
Als voorschriften als bedoeld in artikel 3.37, eerste lid, van de wet worden aange-
wezen:
a.de artikelen 4, eerste lid, eerste volzin, tweede lid, eerste volzin, derde en vierde lid, 
5, eerste en vierde lid, eerste volzin, 6, derde lid, 8, eerste lid, in samenhang met het 
vijfde lid, en 9, eerste, vierde en vijfde lid van de CITES-basisverordening (dus voor 
invoer, handel en commerciële doeleinden).

Regeling Natuurbescherming

Artikel 3.20 
1. Aan een ieder wordt vrijstelling verleend van het verbod, bedoeld in artikel 

3.24, tweede lid, van het Besluit natuurbescherming, voor het onder zich 
hebben van: 
 
a) een dood gewerveld dier, een ongewerveld dier of een plant, behorende tot 
een soort, genoemd in bijlage A bij de CITES-basisverordening, of producten of 
eieren daarvan; 
b) een levend, aantoonbaar gefokt gewerveld dier, niet zijnde een vogel als 
bedoeld in artikel 3.19, eerste lid, onderdeel a of b, van een soort, genoemd in 
bijlage A bij de CITES-basisverordening, of producten of eieren daarvan; of 
c) een dier, niet zijnde een vogel als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-
richtlijn, of een plant van een soort, genoemd in bijlage B, C of D bij de 
CITES-basisverordening, of producten of eieren daarvan.

6.  Onverminderd het tweede lid, geldt de vrijstelling, bedoeld in het 
eerste lid, aanhef en onderdeel c, ten aanzien van de aal (Anguilla 
anguilla) uitsluitend indien aantoonbaar is voldaan aan het bij of 
krachtens de Visserijwet 1963 bepaalde.

Verdenking/wettelijk kader invoer, handel en commerciële doeleinden

• Omdat verdachte V01 aal heeft ingevoerd binnen de EU/aal heeft 
uitgevoerd uit de EU/heeft verkocht/ten verkoop onder zich had/ten 
verkoop heeft aangeboden en hij de legale herkomst van de aal niet kon 
aantonen, wordt hij verdacht van overtreding van artikel 3.37 van de Wet 
natuurbescherming, genoemd in artikel 1a onder 1 van de Wet op de econo-
mische delicten, strafbaar gesteld in artikel 6 van de Wet op de economische 
delicten.

Verdenking/wettelijk kader bezit

• Omdat verdachte V01 aal onder zich had die in strijd met de Visserijwet 
1963 was gevangen, wordt hij verdacht van overtreding van artikel 3.38 
van de Wet natuurbescherming, genoemd in artikel 1a onder 1 van de Wet 
op de economische delicten, strafbaar gesteld in artikel 6 van de Wet op de 
economische delicten.

In de casus gebruikte wet- en regelgeving
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Activiteitenagenda
2019

18 januari – Nieuwjaarsbijeenkomst KNVvN regio 
Gelderland-Flevoland. Voor de eerste keer een
nieuwjaarsbijeenkomst van de regio. Hou de nieuwsbrief 
in de gaten voor de details. Locatie: Otterlo. 

29 januari -3 februari Jagd und Hund, Dortmund. Op de 
grootste jachtbeurs van Europa staan ruim
800 standhouders voor u klaar met alles wat u maar kunt 
bedenken voor een maximale
jachtbeleving. Locatie: Westfalenhallen Dortmund. 
Website: messen.de/de/9393/dortmund/jagd-
und-hund/info 

22 maart – 6 de Geweiententoonstelling regio 
Rivierenland van Vereniging het Reewild. Locatie: K.S.V.
de Betuwe, Ommerenwal 2, Ommeren. Aanvang 19.30 uur. 

23 maart – Faunadag kasteel Middachten, met 
fotowedstrijd. Alles te weten komen over herten,
reeën, zwijnen en moeflons op de Veluwe. En uitleg over 
faunabeheer. Een leuke dag voor de hele
familie. Kasteel Middachten, De Steeg.  
Website: middachten.nl/faunadag-23-maart-2019/

22 juni - Algemene Ledenvergadering KNVvN – locatie en 
agenda volgen nog. 
 
6 september – Jaarlijkse Schietdag KNVvN – noteer deze 
datum alvast in uw agenda. 

20, 21 en 23 september – Jacht & Buitenleven. 
Op de grootste Nederlandse jachtbeurs even weg van
de hectiek van alle dag. Naar buiten, het veld in; zoek de 
ontspanning en het ware outdoor-leven.
Locatie: Landgoed Velder, Liempde.  
Website: jachtenbuitenleven.nl/ 

ACTIVITEITENAGENDA



STELSELHERZIENING

AANPASSING AMBTSINSTRUCTIE GEWELDSAANWENDING VOOR OPSPORINGSAMBTENAREN LEIDT TOT 
WETSVOORSTEL STELSELHERZIENING GEWELDSAANWENDING.

Stelselherziening geweldsaanwending
Vanaf januari 2019 verandert de Ambtsinstructie geweldsaanwending. Het hoe en waarom van deze verandering 
is aangekondigd in artikelen die eerder in De Jachtopzichter zijn verschenen. In dit artikel staat de meest relevante 
informatie met betrekking tot de Stelselherziening geweldsaanwending voor de boa. Voor politiemensen zijn de 
veranderingen onder andere te volgen via intranet.

Naast een aantal substantiële veranderingen ontkomen wij er niet aan ook en aantal vaste begrippen en 
toetsingscriteria met u te delen, dit om ons artikel in één geheel u aan te bieden. Daar waar in dit artikel wordt 
gesproken over politiemensen wordt uiteraard ook de boa bedoeld.

vertrouwen uit in de wijze van toetsing en beoordeling van 
politiegeweld.
Aan medewerkers: wees je terdege bewust van de 
geweldsbevoegdheid die je hebt en je verantwoordelijk 
daarvoor.

• Het gebruik van geweld is een voor de politie 
essentiële bevoegdheid om haar taken goed uit te 
kunnen oefenen. Het gebruik van geweld is altijd een 
ultimum remedium – een laatste redmiddel;

• Geweld is een belangrijk middel om te begrenzen, 
beschermen en bekrachtigen;

• Omdat de politie een geweldsmonopolie heeft, is 
het van cruciaal belang dat de politie zich over het 
gebruikte geweld verantwoordt, zodat de maatschappij 
vertrouwen kan hebben in de politie.

Andere rollen

Op 15 januari 2019 is de belangrijkste verandering vooral in 
de nieuwe rollen (bij de politie) te vinden.

• De teamchef hoeft het geweld niet meer te 
beoordelen, maar richt zich op de zorg voor de 
collega’s en het team;

• De hulpofficier van justitie (hOvJ) gaat het geweld 
toetsen en stelt een geweldsregistratie op wanneer er 
meer uitleg nodig is;

• De politiemedewerker die het geweld heeft toegepast 
gaat dit anders registeren in het BVH – de Basis 
Voorziening Handhaving.

Hoe het er vanaf 15 januari 2019 voor de boa uit gaat zien 
die geweld heeft toegepast, is nog niet precies bekend. 
Belangrijk is wel dat het geweldsgebruik en de gevolgen 
worden gemeld.

Let op! In de oude situatie kon worden volstaan het geweld 
te melden bij een meerdere. In de nieuwe situatie dient 
het geweld schriftelijk te worden gemeld bij een hOvJ en 
dient ook mondeling te worden toegelicht. Hoe dat er in 
de praktijk uit gaan zien is ons niet geheel duidelijk. Wel 
is duidelijk dat bij een aanhouding, waarbij bijvoorbeeld 
door de boa geweld is gebruikt, dat in een afzonderlijke 
registratie in het BVH-systeem dient te worden vastgelegd 

Tekst Joop Assink en Herbert Hoekerswever

‘Wees je terdege bewust van 
je geweldsbevoegdheid en de 
verantwoordelijkheid die je 
daarvoor hebt’

Legitimiteit geweldsmonopolie

Om te beschermen en te handhaven mogen en moeten 
politiemensen geweld gebruiken als de situatie dat van 
hen vergt. Geweldsgebruik door politiemensen is een 
onderdeel van het professionele vakmanschap; voor een 
veiliger Nederland. Politiemensen zetten bewust een 
stap naar voren wanneer dat nodig is. De boa doet dat 
in zijn bewakingsgebied ook. De politie wil zich op een 
transparante wijze verantwoorden, waarbij tevens recht 
wordt gedaan aan de bijzondere rol van politiemensen 
in de samenleving. Immers, de maatschappij moet erop 
kunnen vertrouwen dat de politie professioneel omgaat 
met deze geweldsbevoegdheid. Om dit goed te borgen 
zorgt de politie dat politiemensen goed getraind zijn, dat 
zij verantwoording afleggen over het gebruikte geweld, 
dat geweld getoetst wordt aan de geweldsinstructie en dat 
politiemensen leren van gebruikt geweld.

Bij het verdiepen in de gevolgen van de aanstaande 
Stelselherziening is ons duidelijk geworden dat het nog 
geen gelopen race is. In ons vorige artikel bijvoorbeeld is 
de oproep van Tweede Kamerlid Van Dam geplaatst. Op 
de website voor de politie lazen wij de bedenkingen van 
mr. M. Troost omtrent de invoering van artikel 372 van het 
Wetboek van Strafrecht die eraan zit te komen, zoals de 
situatie zich thans laat aanzien. Verderop in dit artikel een 
toelichting.

Appél

Aan burgers: heb vertrouwen in het optreden van de politie 
als zij daarbij geweld heeft gebruikt. De politie verstaat haar 
vak en is over haar geweldsgebruik transparant.
Aan de politiek: steun de stelselherziening en spreek 18
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waarbij de naam van de hOvJ wordt vermeld. Betreffende 
hOvJ is hierna verplicht om het gebruikte geweld te 
toetsen.

De hOvJ ’s, de teamchefs en de sectorhoofden van politie 
worden klaargestoomd en getraind voor hun nieuwe rol. 

Beoordelen en leren van geweld

HOvJ
De hOvJ start het onderzoek ‘geweldsaanwending’ en 
toetst op basis van het zogenaamde toetsingskader of de 
geweldsaanwending gemuteerd dan wel geregistreerd 
moet worden. De hOvJ heeft dus twee opties. 

1. Geweldsmutatie zal in ongeveer 95 % van alle 
geweldsaanwendingen het geval zijn en tevens ‘einde 
onderzoek geweldsaanwending’ betekenen.

2.  Geweldsregistratie bij: 
• Meer dan gering letsel of dood; 
• Gebruik van een vuurwapen; 
•  Als hOvJ meent dat het toegepaste geweld daar 

aanleiding toe geeft.

De hOvJ toetst het geweld aan de hand van het 
zogenaamde toetsingskader ‘criteria professioneel 
geweldgebruik’. Bij een geweldsregistratie volgt een nader 
onderzoek waarop uiteindelijk de politiechef een oordeel 
geeft, hetgeen wordt teruggekoppeld met betreffende 
ambtenaar.

Sectorhoofd

Het Sectorhoofd (Districtschef) formuleert denkrichting ten 
behoeve van de politiechef. Dat gebeurt na:
• Een onderzoek geweldsaanwending;
• Nader onderzoek geweldsaanwending door afdeling 

VIK (Veiligheid Integriteit Klachten);
• Oriënterend of disciplinair onderzoek door het VIK bij 

vermoeden van plichtsverzuim;
• Feitenonderzoek of opsporingsonderzoek in opdracht 

van de officier van justitie.

Teamchef

• Personeelszorg t.a.v. medewerker;
•  Leren van de geweldsaanwending en het inwerking 

stellen van de 
 kleine leercirkel - politieambtenaar, hOvJ, 
IBT-instructeur, vertalen van informatie uit het 
beoordelingsproces naar leerdoelen voor het team. 
 grote leercirkel - teamchef; IBT en het team.

Openbaar Ministerie

Het openbaar ministerie wordt in kennis gesteld van de 
geweldsaanwending indien:
• Het aangewende geweld dood of (het vermoeden) van 

zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft;

• Er gebruik is gemaakt van een vuurwapen met letsel tot 
gevolg;

• De politiechef daartoe aanleiding ziet.

Commissie geweldsaanwending

De politiechef legt denkrichting voor aan de Commissie 
Geweldsaanwending. Zij toetsen wederom op basis van 
het landelijke toetsingskader en brengen advies uit aan 
de politiechef over de geweldsaanwending en eventuele 
leerdoelen.

Politiechef
• Geeft uiteindelijk de beoordeling over de 

geweldsaanwending;
• Draagt zorg voor de registratie en de jaarlijkse 

publicatie van een zakelijke weergave van meldingen 
en kennisgevingen.

(Politie)ambtenaar - dus ook de boa
Meldt de aard en de gevolgen van het geweldsincident 
schriftelijk via het BVH en mondeling de feiten en 
omstandigheden bij een hOvJ.

Het eerder genoemde toetsingskader, aan de hand waarvan 
de hOvJ de toetsing uitvoert bestaat uit een zogenaamd 
wettelijk kader en eigen vakmanschap.

Wettelijk kader

• Handelde de politieambtenaar in de rechtmatige 
uitoefening van zijn bediening?

• Rechtvaardigt het doel het toegepaste geweld, mede 
gelet op de risico’s en gevaren?

• Is aan het geweld zo mogelijk een waarschuwing 
vooraf gegaan?

• Was het geweld subsidiair?
• Was het geweld proportioneel?
• Is het geweldsmiddel afgegeven, de ambtenaar 

getraind en het geweld toegepast volgens de 
regelgeving (ambtsinstructie/politiewet)?

Eisen vakmanschap:
• Is er voldoende respectvol opgetreden?
• Is er voldoende voorspelbaar opgetreden?
• Is er voldoende de-escalerend opgetreden?
• Is er voldoende zorgvuldig opgetreden?
• Was het optreden moedig, maar niet overmoedig?

Artikel 372 van het Wetboek van Strafrecht

Dit artikel is nog niet van kracht, doch de intentiedatum 
voor de invoering 1 januari 2021. In de scriptie van mr. 
Milo (Vrije Universiteit) wordt de vraag gesteld of de 

‘Rechtvaardigt het doel het 
toegepaste geweld, mede gelet 
op de risico's en de gevaren?’
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strafrechtelijke aansprakelijkheid van agenten vergroot 
wordt door de komst van het ‘nieuwe kwaliteitsdelict’ zoals 
artikel 372 van het Wetboek van Strafrecht ook wel wordt 
genoemd.

Het vergroten van de strafrechtelijke aansprakelijkheid is 
meermalen naar voren gekomen in de adviezen over het 
wetsvoorstel Stelselherziening geweldsaanwending. De 
Minister is er helder over: dat is geenszins de bedoeling. 
Uit onderzoek naar artikel 12 van het Wetboek van 
Strafvordering jurisprudentie blijkt echter dat er wel 
degelijk een risico voor uitbreiding van de stafrechtelijke 
aansprakelijkheid van agenten bestaat.

Wij delen deze mening overigens. In het nieuwe artikel 372 
in het Wetboek van Strafrecht wordt het schenden van de 
geweldsinstructie als strafbare gedraging vermeld. Waar 
agenten in de huidige situatie vervolgd (kunnen) worden 
voor algemene delicten als (zware) mishandeling en 
doodslag, geeft dit kwaliteitsdelict het Openbaar Ministerie 
een extra keuzemogelijkheid in de vervolging van 
politieagenten die geweld hebben moeten gebruiken met 
letsel of dood ten gevolge. Het risico is namelijk aanwezig 
dat met de komst van het nieuwe kwaliteitsdelict er meer 
zaken worden voorgelegd aan de strafrechter. Het is 
voorstelbaar dat waar een officier van justitie in de huidige 
situatie twijfelt een agent te vervolgen voor een algemeen 
delict, er met de komst van artikel 372 van het Wetboek van 
Strafrecht eerder gebruik zal worden gemaakt van de hierin 
vermelde stafbepaling.

Ongetwijfeld zal in de toekomst artikel 372 van het 
Wetboek van Strafrecht zijn debuut maken, althans dit ligt 
in de lijn der verwachtingen. Dit laatste, mede gelet op 

de maatschappelijke impact die kan ontstaan wanneer 
er geweld is toegepast door politiemensen en boa’s. 
De politieambtenaar die geweld heeft gebruikt, heeft 
geen invloed op de maatschappelijke impact, echter de 
maatschappelijke impact kan zeker invloed hebben op de 
afhandeling.
Wij adviseren u op dit gebied dan ook om de ‘OPROEP’ van 
het CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam nog eens te lezen 
(zie De Jachtopzichter Herfst 2018).

Tot slot
Wij spreken de wens uit dat met de invoering van de 
Stelselherziening geweldsaanwending het vertrouwen van 
de maatschappij in de politie en boa’s wordt behouden en 
mogelijk wordt vergroot. En dat politiemensen en boa’s, 
die te maken krijgen met dit nieuwe stelsel en het hieraan 
verbonden artikel 372 van het Wetboek van Strafrecht, 
ervaren dat rechtspositioneel gezien er een kwaliteitsslag is 
gemaakt.

Geweldgebruik is voor de politie een essentiële bevoegdheid 
om haar taken goed te kunnen doen en het gebruik ervan is 
uiteraard altijd het ultimum remedium. Het jaar 2019 zal ons 
leren welk effect de Stelselherziening geweldsaanwending 
heeft. Echter voordat het zover is, vieren we eerst onze 
feestdagen.

Wij wensen u allen fijne feestdagen en een goede 
jaarwisseling toe.

Bronnen:
Openbare bronnen;
Het intranet van de Nationale Politie;
Instructiemiddag hulpofficieren van justitie.

Artikel Nederlands Dagblad

De Blauwe Kamer - speciale rechtbank voor ‘schietende agent’
Politiemensen die, waar ook in Nederland, tijdens hun werk geweld hebben gebruikt en daarvoor terecht moeten staan, 
worden voortaan berecht door de rechtbank Midden-Nederland. Dat schrijft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) 
aan de Tweede Kamer. Hij denkt dat het onderbrengen van strafzaken tegen politiemensen bij een rechtbank zal leiden tot 
meer deskundigheid bij de rechters, waardoor zaken sneller kunnen worden behandeld. De politie is blij met het plan van 
Grapperhaus. Het voornemen om tot een zogeheten ‘blauwe kamer’ te komen stond al in het regeerakkoord. CDA-Kamerlid 
Van Dam heeft er in het verleden vaak voor gepleit.

20



BERICHTEN

Tekst en Foto Redactie

6de Reewild Geweiententoonstelling 
– 22 maart
De regio Veluwe-Rivierenland van Vereniging Het Reewild (VHR), de Koninklijke 
Nederlandse Jagersvereniging en de samenwerkende WBE’s in Rivierenland 
organiseren op vrijdag 22 maart 2019 de 6 de Reewild Geweiententoonstelling. 
Plaats van handeling: K.S.V. de Betuwe in Ommeren.

Leeftijd

Vanaf 19:30 uur stellen de keurmeesters de VHR aan de hand van de meegebrachte reeënkaken (en geweitjes) de leeftijd 
van de in het afgelopen seizoen 2018-2019 geschoten reebokken vast. De geweien moeten op een schedelplankje worden 
aangeleverd om beschadigingen te voorkomen. Na vaststelling van de leeftijd worden de geweien tentoongesteld. Aan 
het eind van de avond gaan de geweien weer mee naar huis.

Inclusief valwild

De organisatie wil graag dat alle geschoten en dood-gevonden bokken worden ingebracht. Dat is om aan medebeheerders 
en anderen een zo compleet mogelijk beeld te geven van wat er in Rivierenland aan reeën leeft.

Schottekens en nazoek

Gerard van Heiningen, oud-jachtopzichter, geeft een presentatie over schottekens en nazoeken. Gerard is al jaren actief bij 
de Stichting Groen Netwerk die op de Veluwe het valwild afhandelt. Daarnaast doet hij nazoek bij populatiebeheer.

11de Geweiententoonstelling kasteel Middachten -23 maart
Sinds 2007 organiseert Landgoed Middachten eind maart met alle wildbeheereenheden van de Veluwe een Geweienten-
toonstelling, tegenwoordig Faunadag geheten. De wildbeheerders leggen verantwoording af van het door hen geschoten wild.  
In 2019 is de Faunadag op zaterdag 23 maart. 

Keuring

De meeste geweien van edelherten, damherten, reeën en de tanden van de mannelijke wilde zwijnen en de horens van de 
moeflons die op de Veluwe geschoten zijn, worden aangeleverd op het kasteel om daar gekeurd te worden door een deskundige 
keuringscommissie. 

Activiteiten

In het stalgebouw is een kleine markt en voor kinderen is er onder andere uilenballen-uitpluizen en een speurtocht. Er is een 
preparateur aan het werk en top-wildslachter Herman ter Weele slacht wild en laat u proeven hoe wild smaakt. Een spectaculaire 
roofvogeldemonstratie, een rondleiding door een oud-jager en uiteraard jachthoornblazers maken de dag compleet. 

Fotowedstrijd

Dit jaar zijn er drie thema’s: 1) De Veluwse zoogdieren in hun natuurlijke omgeving 2) Inheemse vogels en 3) Landschappen. Elke 
deelnemer mag één foto inzenden. Een wel heel deskundige jury bestaande uit Luc Enting, filmer van de bioscoopfilm ‘WILD’, Jan 
Huttinga en Klaas Tanis, beide natuurfotograaf jachtopzichter en op Kroondomein Het Loo, beoordelen de foto’s. 

Meedoen

Inzenden kan tot en met 13 maart. Op 23 maart om 14.30 uur kiest het publiek de winnende foto uit de voorselectie door de jury. 
Kijk voor de te winnen prijs en de spelregels op www.middachten.nl/faunadag-23-maart-2019/
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Wildaanrijdingen voorkomen
Niemand zit er op te wachten: een aanrijding met een overstekend hert, ree of ander wild. Toch gebeurt het dagelijks. 
Alleen met reeën zijn er in Nederland al zo’n 10.000 geregistreerde aanrijdingen per jaar; gemiddeld 27 per dag!

Tekst en Foto's: Stefan Plattel

‘Steeds grotere populaties 
reeën en wilde zwijnen maken 
het probleem nog groter’

‘Nicht im Griff’

In Duitsland is het probleem nog veel groter: 230.000 tot 
250.000 aanrijdingen met wild per jaar. Meer dan 600 
per dag. Daar investeren overheid, terreineigenaren en 
wegbeheerders in allerlei onderzoek en praktijktesten, 
maar zelfs daar is het probleem niet volledig ’im Griff’.

Onbeheersbaar

Ondertussen is er een levendige discussie over wat wel of 
niet werkt om wild te belemmeren over te steken als het 
verkeer voorbij raast. Het is het in het belang van mens en 
dier om alles in het werk te stellen om wildaanrijdingen 
te voorkomen; ondanks allerlei praktische bezwaren en 
onbeheersbare factoren.

Stroomdraad

Een aantal maatregelen is relatief gemakkelijk te nemen. 
Dit kan bijvoorbeeld door signalering te plaatsen, de 
wegkanten te maaien of te rooien, snelheid van het verkeer 
aanpassen, het plaatsen van reflectoren of voorkomen dat 
er gewassen langs de weg staan die wild aantrekken. Het 
toepassen van een enkele maatregel is in ieder geval niet 
voldoende. Dus zijn er rigoureuze en kostbare oplossingen 
nodig. Denk aan wildbruggen of het plaatsen van hekken; 
al dan niet met elektriciteit. In het laatste geval zijn er 
voorbeelden bekend van een bagge (vrouwelijk wild zwijn) 
die haar biggen, die onder het hek door zijn gekropen, 
volgt en de aanraking met elektriciteit volkomen negeert.

Meer vlees

Onlangs heeft de rechter in Beieren duidelijk uitgesproken 
dat de jagers verantwoordelijk zijn voor wildaanrijdingen. 
Een stevige uitspraak met de volgende redenering: jagers 
dienen de plaatsen waar veel wild oversteekt zeer intensief 
te bejagen. In de praktijk blijkt vaak dat er weinig van 
terecht komt. Mogelijke reden is dat jagers voornamelijk de 
wat grotere exemplaren schieten vanwege meer vlees.

Schade na uitwijken

De wildstand neemt toe. Steeds grotere populaties reeën 
en wilde zwijnen maken het probleem nog groter. Op 
het moment dat een aanrijding heeft plaatsgevonden 
begint de ellende. In het meest positieve geval is het wild 
dood; anders moet nazoek plaatsvinden of moet het wild 
ter plaatse gedood worden. Het gewicht van wild en een 
snelheid van een voertuig van circa 80 km/uur, zorgen bij 
een aanrijding voor flinke schade. Als de chauffeur niet 
uitwijkt, is er meestal nauwelijks persoonlijke schade. Wijkt 
de chauffeur wel uit, dan vallen er vaak gewonden of zelfs 
doden.

800 miljoen schade

Allerlei hulpdiensten worden ingeschakeld maar ook 
administratieve processen komen op gang. Naast 
dierenleed dus veel mensenleed en economische schade. Er 
circuleren bedragen van tussen de 40 en 60 miljoen euro als 
we over Nederland spreken. Het Verbond van Verzekeraars 
kan deze gegevens niet bevestigen. In Duitsland wordt zelfs 
gesproken over 800 miljoen.

Verbond van verzekeraars (website 2017)
Grote regionale verschillen, toenemend aantal aanrijdingen 
met dieren. De Risicomonitor Verkeer laat opnieuw grote 
regionale verschillen zien. Verzekeraars krijgen uit de 
zuidelijke provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg de 
meeste particuliere verkeersclaims per 1.000 huishoudens. 
In Groningen en Drenthe zijn de minste aanrijdingen.
Voor het eerst is in de monitor een inventarisatie gemaakt 
van het aantal aanrijdingen met dieren, dat een stijgende 
lijn vertoont. Vorig jaar botsten zo’n 7800 autobestuurders 
tegen een hert, zwijn of ander (wild) dier. Opgeteld over de 
afgelopen vier jaar vinden de meeste ongevallen met dieren 
plaats in de provincie Gelderland (ruim 4.000), gevolgd door 
Brabant en Overijssel met iets meer dan 3.000 aanrijdingen. 
In de provincie Flevoland (bijna 900) komen ongevallen met 
wild beduidend minder vaak voor.

Cijfers

Die vraag wordt vaak achteraf gesteld echter ‘Achteraf is het 
mooi wonen’. Iedere partij die direct of indirect betrokken is 
bij wildaanrijdingen en een bijdrage aan het probleem kan 
leveren, is wat mij betreft verantwoordelijk. De overheid 
voorop. Elke wildbeheereenheid (WBE) heeft in beeld 
waar de problematische wegen liggen. Onderbouwing 
met cijfers is er voldoende. Daarbij worden helaas niet alle 
aanrijdingen gemeld.
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Wildspiegels geplaatst langs de wegen waar regelmatig wild in aanraking komt met het verkeer.
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Schade herstellen

Het (financiële) belang van de verzekeraar is groot en ook 
van deze partij mogen we meer betrokkenheid verwachten. 
De volgende vraag lijkt belangrijker. Wie neemt er 
initiatief en blijft dit ook opvolgen? Een voorbeeld. U kent 
waarschijnlijk de gele molentjes langs de wegen. Helaas, 
al te vaak hangen deze scheef of zijn ze groen van algen 
of mos. Her en der wordt er ook nog wel eens een omver 
gereden of plat gemaaid. Wie gaat dit dan herstellen? 
Natuurlijk zijn daar partijen verantwoordelijk voor maar de 
praktijk wijst het anders uit.

WBE maakt schoon

Het opstellen van een taakverdeling per WBE en gemeente 
lijkt een goede oplossing. Voor de mensen in het veld zal 
dit voornamelijk van praktische aard zijn. Zo is het dat door 
onze WBE reflectoren zijn geplaatst. De gemeente heeft 
de kosten op zich genomen en haalt takken en hoog gras 
weg. De WBE zorgt voor schoonmaak van de reflectoren en 
maait rondom de bermpaaltjes. Is er een reflector kapot of 
verdwenen, dan vervangt de WBE deze.

Multi Wildschutz Warner

Er is een nieuwe reflector op de markt: de Multi Wildschutz 
Warner. Een reflector waarin drie functies zijn verwerkt. Het 
bovenste deel van de reflector bevat folie met een zeer 
hoge reflectiegraad van het type 3. Dit zorgt ervoor dat de 
reflector, indien deze wordt belicht, voor mens en dier goed 
zichtbaar is. Achter deze halfronde reflector zit een spons. 
Doordrenkt met een geurconcentraat gaat deze maatregel 
drie tot vier maanden mee. Aan de onderzijde van de 
reflector zit een paneel met acht separate reflectoren; elk 
in een andere kleur. Op elke reflector zijn 156 facetten 

aangebracht en tijdens beschijnen beweegt het licht. Net 
zoals bij een diamant waarop licht valt.

Samen ontwikkeld

De verschillend gekleurde reflectoren vallen binnen het 
voor het wild best zichtbare lichtspectrum. In het donker 
ziet de mens deze kleuren niet. Bovendien zijn deze 
reflectoren altijd in verschillende volgorde in de houder 
geplaatst. De Multi Wildschutz Warner is in Duitsland 
ontwikkeld door verschillende partijen, waaronder de 
politie, WBE’s, verzekeraars en vanuit de academische hoek 
is met onderzoek bijgestaan.

Gemeente Leudal referent

De Multi Wildschutz Warner krijgt uit de praktijk positieve 
recensies. Zo heeft een test plaatsgevonden op een drietal 
wegen in Midden-Limburg. Deze test is geïnitieerd door de 
gemeente Leudal en Piet Aben van de WBE De Waterbloem, 
die de reflectoren heeft geplaatst. In de jaren voor de 
plaatsing vonden er gemiddeld 17 ongevallen met wild 
plaats. Voornamelijk reewild. Na een jaar is het resultaat 
van de Multi Wildschutz Warner geëvalueerd en bleek dit 
aantal tot drie te zijn gedaald. Van één ongeval is bekend 
dat precies op de plaats van het ongeval de reflector was 
omgevallen door een tak. Een ander ongeval vond net 
buiten het bereik van de reflectoren plaats en een ongeval 
heeft daadwerkelijk tussen de reflectoren plaatsgevonden. 
Nu zijn we inmiddels weer bijna een jaar verder en de 
resultaten zijn nog steeds zeer positief. De gemeente 
Leudal heeft aangegeven als referentie te willen dienen.

Info over de Multi Wildschutz Warner: wildbescherming.nl
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Margriet Montizaan

'Zwerende wond'

DIERZIEKTES

Tekst en Foto: Wikipedia en Redactie

Hazenpest in Overijssel
HAZENPEST STEEKT AF EN TOE DE KOP OP. GOEDE HYGIËNE VOORKOMT EEN HOOP ELLENDE.

Meerdere jagers binnen de WBE Zenderen (OV) meldden sinds oktober verhoogde sterfte van hazen en konijnen. 
Intussen zijn uit dit gebied vier hazen voor onderzoek naar DWHC verstuurd. Van één haas staat vast dat het door 
tularemie is doodgegaan en van één haas is bekend dat het een andere doodsoorzaak had. De twee andere hazen 
zijn nog in onderzoek.* 

Hazenpest

Tularemie, in de volksmond hazenpest genoemd, wordt 
veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis. Deze 
ziekte kan bij zeer veel diersoorten voorkomen, maar vooral 
hazen en knaagdieren zijn gevoelig.

Overdracht

De bacterie is van dier op mens overdraagbaar – een 
zoönose. De mens kan een besmetting op verschillende 
manieren oplopen:
•  Via de huid 

o Door direct contact met een besmet dier via een 
(soms onzichtbare) wond of slijmvliezen (bijvoorbeeld 
na contact met een besmet dier met ongewassen 
handen in de ogen wrijven). 
o via een insectenbeet. Dit is vooral bekend uit 
Zweden.

• Door het eten van niet goed doorbakken besmet vlees 
(deze bacterie wordt bij 60 ºC gedood). 

• Door het binnenkrijgen van besmet (sloot)water. Uit 
Scandinavië is bekend dat het drinken van besmet 
water daar een rol speelt. Het water raakt besmet 
doordat er bijvoorbeeld dode zieke lemmingen in 
hebben gelegen.

• Via het inademen van besmette luchtdeeltjes. Bekend 
is dat een aantal jaren geleden jagers in Duitsland ziek 
zijn geworden door het met water schoonspuiten van 
ontweide hazen.

Jagers ziek geworden **

Begin november zijn in Beieren negen jagers ziek 
geworden, waarvan er acht in het ziekenhuis zijn beland 
(dwhc.nl/beieren-jagers-hazenpest). Of deze jagers de 
hazen hebben schoongespoten of onder de kraan hebben 
schoongespoeld, is onbekend.

Symptomen bij de mens

Wanneer de besmetting via een (soms niet-zichtbare) 
wond plaatsvindt, ontstaat binnen enkele dagen een 
zweer ter plaatse van de wond en/of een ontsteking van de 
regionale lymfklieren. Wat zich uit in bijvoorbeeld zwelling 
van de arm en/of opgezette lymfeklieren in de oksel of 
lies aan de zijde van respectievelijk de aangedane arm of 
been. De ziekte gaat gepaard met koorts en griepachtige 
verschijnselen.

* Inmiddels is bekend dat één haas positief en één haas 
negatief getest is op hazenpest.
** Begin november meldde een jager uit Weert dat hij in korte 
tijd drie dode hazen had gevonden. Eén haas is voor onderzoek 
opgestuurd naar DWHC. Dat haas is dood gegaan aan 
hazenpest (tularemie).
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Jonge haas

Voorbeeld van hazenpest

DIERZIEKTES

'Geef dus nooit slachtafval en 
rauw vlees van een haas aan 
de hond'

Behandeling

Mocht u na contact met een dode haas en/of het villen van 
een haas klachten krijgen, geef dan bij uw arts aan dat er 
contact is geweest met hazen. Tularemie is in principe met 
antibiotica goed te behandelen, mits de juiste middelen 
worden ingezet.

Symptomen haas

Tijdens de uitbraak van hazenpest in 2015 in Friesland werd 
aangegeven dat de hazen opvallend zwak en apathisch 
waren, een schommelende gang hadden en hun natuurlijke 
schuwheid waren verloren. Maar omdat deze symptomen 
ook bij andere hazenziekten voorkomen, is aan de hand van 
het gedrag of uiterlijk van een haas niet te zeggen welke 
ziekte het dier onder de leden heeft.

Symptomen honden

Honden zijn veel minder gevoelig voor de hazenpest-
bacterie. Als ze worden besmet, zijn de ziekteverschijnselen 
meestal mild. Symptomen bij de hond zijn een verminderde 
eetlust gedurende een paar dagen, ze hebben eventueel 
koorts en zijn minder fit. Een dode haas kan ook een andere 
ziekte hebben, waar een hond gevoelig voor is. Geef dus 
nooit slachtafval en rauw vlees van een haas aan de hond.
Voorzorgsmaatregelen.

Ga je het veld in, gebruik dan goede insectenwerende 
middelen of draag insectenwerende kleding. Draag 
altijd handschoenen bij contact met dode dieren. Zorg 
voor goede wondhygiëne door zorgvuldig de wond te 
desinfecteren en verbindt schaaf- en snijwondjes. Eet alleen 
goed doorbakken vlees.

Extra informatie

Meer informatie en berichten over hazenpest zijn te vinden 
op de website van DWHC (dwhc.nl/ziekten/tularemie/) 
en op de website van het RIVM (rivm.nl/Onderwerpen/T/
Tularemie).
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SPORTVISSERIJ

Tekst: John Hulst
Foto: Sportvisserij Fryslân

Grootscheepse controle sportvisserij
In totaal zijn 93 vaartuigen gecontroleerd bij Breskens, de Westerschelde en bij Neeltje Jans. Er zijn diverse 
bekeuringen uitgeschreven en een aantal personen staat een vervolgonderzoek te wachten.

Controle op schriftelijke toestemming, 
ondermaatse gevangen vis, niet-
toegestane vistuigen en het vangen van 
zeebaars

Wisselende samenstelling

Regelmatig worden er door diverse handhavingspartner ’s 
gezamenlijke controles uitgevoerd in de sportvisserijsector, 
met als doel misstanden aan het licht te brengen en de 
veiligheid te vergroten door daadkrachtig optreden. De 
beroepsvissers worden gecontroleerd door de NVWA en de 
politie, maar er werd tot nu toe te weinig aandacht besteed 
aan de sportvisserij. Om daar verandering in te brengen, 
worden er nu ook integrale acties opgezet door de diverse 
overheidsinstanties en de Sportvisserij, waardoor er in 
wisselende samenstellingen beter kan worden opgetreden 
tegen de misstanden in deze sector.

Totale controle

Zo vond er begin september van dit jaar een grote actie 
plaats in West-Zeeland door Sportvisserij Zuidwest 
Nederland, Politie, Douane, UWV, Koninklijke Marechaussee, 
Zeehavenpolitie, Landelijke Eenheid, NVWA en de 
Belastingdienst. Er werd gecontroleerd op de wateren van 
de Westerschelde, bij de Neeltje Jans, de Roompotsluizen 
en bij Breskens. De sportvissers werden gecontroleerd 
op de vereiste schriftelijke toestemming, ondermaatse 
gevangen vis, niet-toegestane vistuigen en het vangen van 
en de aanvoer van zeebaars volgens de Visserijwet. 

Door de overheidsinstanties werd er gekeken naar 
uitkerings- en identiteitsfraude, gebruik van rode diesel, 
openstaande belastingschulden, grensoverschrijdende 
criminaliteit en het naleven van de milieuvoorschriften.

Rode diesel

Er zijn tijdens deze gezamenlijke actie ruim 90 vaartuigen 
gecontroleerd, wat resulteerde in diverse processen-
verbaal voor onder andere het vangen van ondermaatse 
vis. Daarnaast werden er op een aantal vaartuigen grote 
hoeveelheden vistuig aangetroffen, wat verder zal worden 
uitgezocht. Ook werd er door de Douane een verbaal 
opgemaakt voor het gebruik van rode diesel dat in de tank 
zat, wat niet meer is toegestaan. Een persoon werd betrapt 
die met drugs gerelateerde feiten te maken had.

Uitkeringsfraude

Op de Neeltje Jans werd een vaartuig aangetroffen 
waarvan men de herkomst niet kon achterhalen; er vindt 
verder onderzoek plaats. Een persoon wordt verdacht van 
uitkeringsfraude wat het UWV verder in onderzoek neemt.

Daadkrachtig

De gezamenlijke opsporingsinstanties kijken dan ook 
tevreden terug op deze dag, waarbij men een beter en 
duidelijker beeld kan vormen van wat er op de wateren 
in dit gebied gebeurt. Hierbij kan men daadkrachtiger 
optreden tegen misstanden, en weten de organisaties 
elkaar te vinden.

26



‘De hazen hebben al zoveel van 
mijn boerenkool opgevreten, 
ik mag er best wat voor terug 
hebben.’

VERBODEN MIDDELEN

Tekst Cees van Geel

Haastje-repje
TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP

Als het weer het jachtseizoen is en het wordt kouder, dan 
komt er weer van alles boven over zaken die speelden 
rond deze tijd van het jaar. Het is alweer verschillende 
jaren geleden dat ik een leuke zaak in het veld had met 
twee verschillende mensen op één stuk grond, beter 
gezegd: een soort volkstuin.

Zo was het ongeveer half december dat ik in het veld zat 
en het mij opviel dat er nogal wat kleinwild vanuit het bos 
naar het veld toetrok. Nu is dat heel normaal om deze tijd 
van het jaar want in het bos is er, buiten mijn voerakkers, 
niet veel meer te vinden. Dus wild dat tegen de buitenkant 
van het bos aan zit, trekt als vanzelf het vlak op om aan de 
randen nog wat te snoepen.

Nu was het geval dat er die ochtend wat spoorsneeuw lag. 
Net niet genoeg om vossen te vinden want op sommige 
plaatsen lag nog niks. Maar ik liep op mijn gemakje rond 
om te kijken naar sporen van wild en natuurlijk ook van 
eventueel schadelijk wild.

Zo kwam ik op een stuk land wat allemaal bij mijn veld 
hoorde en uitkwam op wat volkstuintjes. De prenten 
namen daar behoorlijk toe. Dat is ook logisch want er stond 
natuurlijk nogal wat te eten op die akkertjes.

Ik had geluk dat het kleine beetje sneeuw dat er lag, daar 
weg was. Zo kon ik op de bevroren grond mooi lopen 
zonder mijn eigen prenten achter te laten.

Volgens mij was er niemand op het complex aanwezig dus 
ik kon op mijn gemak er omheen lopen. Halverwege, bij 
een stukje boerenkool waar mooi de vorst op lag, zag ik in 
de buurt van de omheining een paar strikken staan. Om 
precies te zijn: vier stuks. Ze stonden opgesteld voor een 
haas, leek me. Ik liep er voorzichtig langs en met een stok 
sloeg ik ze dicht. Ik ging dit uiteraard in de gaten houden. Er 
niet zover vandaan was een mooie droge greppel. Daar kon 
ik me verstoppen en toch alles mooi overzien.

De volgende morgen was ik al voor dag en dauw op mijn 
post. Het was een koude wind en het vroor een graad of 
twee. Kwart over negen kwam er voor het eerst beweging 
in de volkstuinen. Een man ging naar zijn perceeltje toe, 
maar niet waar de strikken stonden. Ik hield hem in de 
gaten met mijn verrekijker. Bij een bosje rommelde hij wat, 
maar ik kon niet precies zien wat hij daar deed. Even later 
hoorde ik bij hem een fazant kokken en hij liep met een 
juten zak te zwaaien; toen werd het stil.

Tegelijkertijd kwam er een tweede man aanlopen. ‘Het zal 
toch niet waar zijn’, dacht ik, maar hij groette zijn buurman 
en liep naar de andere kant van het tuinencomplex. En ja 
hoor, precies naar daar waar de strikken stonden. Die plek 
had ik goed in het oog. Hij keek een paar keer rond, liep 
nog wat heen en weer en ging op zijn knieën zitten en zette 
alle vier de strikken opnieuw op. Ik wist genoeg.

Ik sprong op en liep de tuin in. Ik liep snel de strikkenzetter 
voorbij en ging eerst naar die ander. Die liep daar ook nog 
steeds rond en had volgens mij een fazant. Mocht de man 
met de strikken er vandoor gaan, dan had ik pech, maar 
die kwam wel weer terug, dacht ik. Ik sprak die vent aan 
met zijn fazant en vroeg hem wat er in die jutenzak zat. De 
man was zo van de kaart dat hij binnen vijf minuten alles 
opbiechtte.

Hij had met een fazantenfuik een haan en twee hennen 
gevangen en dood gemaakt. Ik schreef zijn gegevens 
op en zei dat hij kon vertrekken en dat ik alles in beslag 
had genomen. Hij verklaarde dat hij ze verkocht aan 
particulieren voor de kerst.

Ik hield al die tijd die ander ook in het oog. Die knoest bleef 
daar maar bij die strikken heen en weer lopen, en toen ik 
bij hem kwam stonden er nog twee strikken; maar dat was 
voor mijn genoeg. Eerst ontkende hij dat die strikken van 
hem waren maar toen ik hem eens diep in zijn ogen keek 
en zei wat ik al gezien had, viel hij rap door de mand. Zijn 
verklaring was dat de strikken bedoeld waren voor een haas 
voor eigen gebruik, voor de kerst. Maar het belangrijkste 
vond hij: ‘De hazen hebben al zoveel van mijn boerenkool 
opgevreten, ik mag er best wat voor terug hebben.’ Nu was 
ook zijn kerst naar de maan.

Zo zie je maar weer dat op plaatsen waar je het niet zo 
gauw verwacht, er altijd wel iets te halen is voor de boa. 
Hou die buitenstukjes altijd goed in de gaten; het levert 
vaak mooie zaken op.

Ik wens een ieder met zijn gezin en familie een hele fijne 
kerst en een heel goed en vooral gezond 2019.
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“De kleding is optimaal afgestemd op bescherming
tegen teken, zonder dat extra behandeling van kleding
nodig is en met maximale aandacht voor uw gezondheid.”

100% veilig in gebruik 
“Onze kleding is minimaal 80 keer wasbaar zonder 

dat deze zijn teekwerende werking verliest.”

Teekwerendekleding
Industrieweg Oost 28
6662 NE ELST (GLD.)
Tel. 0481 - 36 41 41

www.teekwerendekleding.nl

Heeft u last van teken  
en wilt u tekenbeten voorkomen?  

Wij hebben de oplossing!   


