




Onderdeel van het jachtexamen is schietvaardigheid, met inbegrip van dierenwelzijn en veiligheid. 
U stelt dat van een ieder die met gunstig gevolg een jachtexamen heeft afgelegd wordt geacht 

voldoende vaardigheid te hebben in het schieten. Ook de afweging tussen effectiviteit, 
dierenwelzijn en veiligheid komen voldoende aanbod tijdens de opleiding en het examen. Het is 
daarvoor volgens u niet vereist dat een uitvoerder daadwerkelijk in het bezit is van een jachtakte. 
U geeft aan dat het behalen van het jachtexamen (en het daarbij behorende jachtdiploma) 

voldoende is. Wij zijn met u van mening dat het bestrijden van ratten door zowel jachtaktehouders 
als ook personen die het jachtexamen hebben behaald en een jachtdiploma hebben verkregen 
verantwoord is en dat daarmee het veilig gebruik van het luchtdrukgeweer kan worden 
gewaarborgd. 

Wet wapens en munitie en verzekering 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u verder nog op het volgende. Een ieder die gebruik wenst te 
maken van een luchtdrukgeweer voor de bestrijding van ratten dient, naast de voorliggende 
ontheffing, te beschikken over een draagverlof van de politie. Dit geldt voor jachtaktehouders, 

omdat een luchtdrukgeweer niet kan worden toegevoegd aan de bestaande jachtakte. Personen die 
met gunstig gevolg een jachtexamen hebben afgelegd dienen ook te beschikken over een 
draagverlof. In de voorwaarden van de ontheffing nemen wij daarom op dat een gebruiker van de 
ontheffing dit draagverlof op eerste aanvraag dient te kunnen tonen aan onze toezichthouders. 

Aanvullend daarop wijzen wij u op het gegeven dat een ieder die iets uitvoert in het kader van de 
Wnb op grond van artikel 3.26, eerste lid, onderdeel c van Wnb in het bezit dient te zijn van een 
geldige verzekering, wanneer diegene daarbij gebruik maakt van een geweer (zowel vuurwapens 
als luchtdrukwapens). Deze verzekering dient in ieder geval te voldoen aan de vereisten als 
beschreven in artikel 3.17 van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb). Doorgaans worden 
deze verzekeringen in de voorwaarden van de verzekeraar gekoppeld aan de jachtakte van de 
jachtaktehouder. Omdat het iuchtdrukwapen echter niet kan worden toegevoegd aan de jachtakte, 
kan het (afhankelijk van de voorwaarden van de verzekeraar) voorkomen dat een verzekering als 
bedoeld in de Wnb alleen het gebruik van vuurwapens dekt, maar niet het gebruik van 
luchtdrukwapens. Wij raden alle gebruikers van deze ontheffing sterk aan om zelf te controleren of 
reeds afgesloten verzekeringen het gebruik van luchtdrukwapens voldoende dekken, en waar nodig 
relevante nieuwe verzekeringen voor het gebruik van luchtdrukwapens af te sluiten. 

Besluit 
Wij beoordelen uw verzoek van 2 september 2022 en uw aanvulling daarop van 8 september 2022, 
met betrekking tot een wijziging en aanvulling van het besluit met zaaknummer OD.358502, d.d. 

29 juli 2022, als deugdelijk gemotiveerd. 

Wij besluiten om het besluit met zaaknummer OD.358502, d.d. 29 juli 2022 als volgt aan te vullen: 

Wij besluiten aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem op grond van artikel 
3.26 lid 3 ontheffing te verlenen van: 

7. het verbod van artikel 3.26, lid 1, onderdeel a om het luchtdrukgeweer te gebruiken
zonder een geldige jachtakte;
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Bijlage 1 - Besluit OD.358502, d.d. 29 juli 2022 in combinatie met de 
wijzigingen zoals benoemd in het besluit OD.381936, waar deze bijlage 
onderdeel van is. 

Besluit 

Zaaknummer OD.358502 

Gedeputeerde Staten van Noord Holland; 

Gelezen 
de aanvraag van Stichting Faunabeheereenheid Noord Holland van 20 juli 2022 

Gelet op 
• artikel 3.26 van de Wet natuurbescherming;
• de artikelen 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 en 3.16 van het Besluit natuurbescherming;
• de Beleidsregel natuurbescherming Noord Holland;

Overwegende dat 
• het doden van de bruine rat en de zwarte rat met gebruikmaking van het geweer is toegestaan

op grond van artikel 3.26, lid 1, sub d, onder 5 van de Wet natuurbescherming;

Besluiten 
aan Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem op grond van artikel 3.26, lid 3 
ontheffing te verlenen van: 

1. het gebod om een geweer te gebruiken als bedoeld in artikel 3.13, leden 1, 2 en 3 van het 
Besluit natuurbescherming;

2. het verbod van artikel 3.13, lid 4 van het Besluit natuurbescherming om het
luchtdrukgeweer te gebruiken voorzien van een instrument om in de nacht te schieten;

3. het verbod van artikel 3.13, lid 4 van het Besluit natuurbescherming om het
luchtdrukgeweer te gebruiken voorzien van een geluiddemper;

4. het verbod van artikel 3.16, lid 1, sub a van het Besluit natuurbescherming om het
luchtdrukgeweer te gebruiken voor zonsopgang en na zonsondergang;

5. het verbod van artikel 3.16, lid 1, sub c van het Besluit natuurbescherming om het
luchtdrukgeweer te gebruiken binnen de afpalingskring van een eendenkooi;

6. het verbod van artikel 3.26, lid 1, onderdeel b om het luchtdrukgeweer te gebruiken in een
jachtveld wat niet voldoet aan de in de wet gestelde eisen.

7. het verbod van artikel 3.26, lid 1, onderdeel a om het luchtdrukgeweer te gebruiken zonder
een geldige jachtakte;

Op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming verbinden wij aan dit besluit de 
navolgende voorschriften, beperkingen en geldigheid. 

Voorschriften en beperkingen 
Algemene voorschriften 
1. De Stichting Faunabeheereenheid Noord Holland blijft als houder van de ontheffing

verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen en voorschriften die aan deze ontheffing
zijn verbonden.

2. De Stichting Faunabeheereenheid Noord Holland kan personen door middel van een machtiging
gebruik laten maken van deze ontheffing. De gemachtigde dient daarom tezamen met de 
machtiging een kopie van deze ontheffing van de Faunabeheereenheid te ontvangen.

3. Op de naleving van het in of krachtens de wet gestelde wordt toezicht gehouden door de door
de provincie Noord Holland aangewezen ambtenaren en andere daartoe bevoegde personen.
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