Faunabeheereenheid Noord-Holland

Nieuwsbrief
Vrijstelling VOS
Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders,
De rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 16 februari j.l. geoordeeld dat de Landelijke
vrijstelling om vossen opzettelijk te mogen doden juridisch door de minister niet goed is vormgegeven en
daarom niet meer geldig is. Dit betekent dat met onmiddellijke ingang de landelijke vrijstelling voor de vos
niet meer geldig is en er dus geen vossen mogen worden gedood op basis van deze landelijke vrijstelling.

VRIJSTELLING VOS mag niet meer worden gebruikt
Beheer van vossen kan nog wel op basis van de ontheffing met kenmerk OD.356532. Met deze ontheffing
kunnen vossen ’s nachts worden gedood ter voorkoming van schade aan weidevogeldoelen met
gebruikmaking van de middelen zoals deze in de ontheffing zijn aangewezen.
Dingen die dus niet meer mogen:
• overdag de vos bestrijden met het geweer (dus tussen zonsopkomst en zonsondergang);
• de vos in heel NH bestrijden (nu alleen nog in de zones van de ontheffing);
• de vos bestrijden ten behoeve van bescherming van landbouw; het belang van de landelijke vrijstelling
geldt niet meer. De nachtelijke ontheffing kan niet als alternatief gebruikt worden door
grondgebruikers om pluimvee te beschermen, want de ontheffing is niet gebaseerd op het belang
ernstige schade aan veehouderijen te voorkomen;
• gebruik van kastvallen en vangkooien. Vangkooien moeten worden verwijderd uit het veld. Kastvallen
kunnen in het veld aanwezig blijven mits gesloten;
• gebruik van aardhonden om vossen in holen te vangen of te doden (de ontheffing biedt hiervoor ook
geen ruimte, zie p. 11 van de ontheffing).
Juristen bestuderen de uitspraak nog en het Interprovinciaal Overleg (IPO) voert namens de provincies
overleg met het ministerie over eventueel te nemen stappen. Zodra de beheermogelijkheden veranderen
stellen wij u hiervan op de hoogte.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:552&showbutton=true&keywo
rd=vos
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