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BELEIDSPLAN 2021-2024 van Stichting De Faunabescherming 
 

 

Dit is het beleidsplan van Stichting De Faunabescherming. Hierin wordt aangegeven wat de 

doelstelling van de Stichting is, op welke wijze zij haar doelen tracht te bereiken en op welke 

manier de Stichting de financiële middelen genereert om deze doelen te bereiken. 

 

Stichting De Faunabescherming is een vrijwilligersorganisatie die geheel werkt zonder 

overheidssubsidies. De Stichting beschikt niet over een kantoor en heeft geen mensen in 

dienst. Dat betekent dat het door donateurs en sympathisanten geschonken geld geheel ten 

goede komt aan het doel van de Stichting en dat de Stichting daarbij onafhankelijk kan 

handelen. 

 

Naam: Stichting De Faunabescherming 

Telefoonnummer: 06-16010305 

K.v.K. 41192306 

Statutaire zetel: Gemeente Amstelveen 

RSIN/Fiscaal nummer: 808151551 

Website adres: www.faunabescherming.nl 

E-mail: info@faunabescherming.nl 

Postadres: Postbus 150, 6870 AD  Renkum 

 

Doel 

 

Het doel van de Stichting is: ‘De bevordering van een ethisch en wetenschappelijk 

verantwoord beleid en beheer cum annexis van – met name – de in het wild levende fauna. 

Het werkterrein van de stichting is Nederland, maar kan zich – bij uitzondering – ook 

uitstrekken tot buiten onze landsgrenzen.' (artikel 2 van de statuten). 

 

 

Werkwijze 

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken langs legale wegen en met wettige middelen. 

Hieronder vallen: 

http://www.faunabescherming.nl/
mailto:INFO@FAUNABESCHERMING.NL
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− het toetsen van beheersmaatregelen en/of beheersplannen, die op de in het wild levende 
dieren betrekking hebben of van invloed zijn, aan wetenschappelijke en ethische criteria, 
zoals die uit de doelstelling voortvloeien en het meewerken aan zulke toetsen door 
anderen met hetzelfde of vergelijkbaar doel; 

− het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar het beheer van de in het wild 
levende fauna en het zo nodig verbreiden van onderzoeksresultaten onder 
belanghebbenden en belangstellenden; 

− het geven van advies en voorlichting inzake faunabeheer aan belanghebbenden en 
belangstellenden; 

− het beïnvloeden van de publieke opinie; 

− het (doen) maken/organiseren van films, acties, lezingen, demonstraties, excursies, 
studiedagen, symposia, tentoonstellingen e.d. ten behoeve van het hiervoor genoemde; 

− het voeren van juridische procedures indien de uitvoering van het beleid niet in 
overeenstemming is met de wet- en regelgeving; 

− het participeren in overlegorganen; 

− het volgen en zo nodig beïnvloeden van het beleid van de overheid en terreinbeherende  
instanties en personen; 

− het uitgeven van één of meer periodiek(en); 

− het aanwenden van alle andere wettig geoorloofde middelen. 

 
De Stichting heeft een aantal ethische uitgangspunten voor het beheer van de fauna 
opgesteld beter bekend als het 'Ethisch Manifest'. Via dit Manifest wordt duidelijk vanuit 
welke beginselen de Stichting tot haar opvattingen komt en wat wel en niet aanvaardbaar 
wordt geacht. 
 

1. Elk individueel dier heeft een eigen intrinsieke waarde en tracht zijn welzijn te 
optimaliseren. 

2. Het welzijn van een dier wordt mede bepaald door zijn plaats in een populatie en een 
ecosysteem. 

3. Behoud van een zo natuurlijk mogelijk ecosysteem en van een zo natuurlijk mogelijk 
samengestelde populatie is daarom evenzeer van belang als de zorg voor het welzijn 
van het individuele dier. 

4. De mens mag  zonder dwingende reden geen inbreuk maken op het welzijn van 
andere levende wezens. 

5. Eventuele menselijke ingrepen en/of maatregelen moeten gebaseerd zijn op: 

− het zo min mogelijk aantasten van het welzijn van de dieren en hun 
ecosysteem; 

− een beleid dat uitgaat van het zo min mogelijk ingrijpen, zowel naar de aard 
als naar de duur van de maatregel; 

− wetenschappelijk onderzoek betreffende de noodzaak tot ingrijpen; 

− wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat zij het beoogde effect kunnen 
bereiken en waarbij schadelijke neveneffecten minimaal zijn. 

6. Ingrepen in het welzijn van dieren, hetzij via hun ecosysteem en/of hun populaties, 
hetzij rechtstreeks, zijn slechts geoorloofd in de volgende gevallen: 

− wanneer ernstig gevaar dreigt of bestaat voor de volksgezondheid en/of het 
menselijk milieu; 

− wanneer ernstige economische schade dreigt of is aangericht aan landbouw, 
tuinbouw of bosbouw of aan andere zaken “van groot belang”; 
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− wanneer wetenschappelijk is aangetoond dat de ingreep noodzakelijk is voor 
het behoud van een diersoort;  

− wanneer wetenschappelijk is aangetoond dat de ingreep noodzakelijk is in 
verband met de nadelige invloed van de betreffende soort op een andere 
diersoort. 

 
Uit voorgaande algemene uitgangspunten volgen de nader geconcretiseerde 
beleidsvoorstellen. 

− In het wild levende dieren moeten zo veel mogelijk met rust worden gelaten. Zij dienen in 
beginsel algehele bescherming te genieten. Ingrijpen is alleen gerechtvaardigd en 
toegestaan als daar zwaarwegende redenen voor bestaan. Aantalsregulatie moet in 
beginsel aan natuurlijke processen worden overgelaten. 

− In het wild levende dieren behoren niet - zoals in de huidige wetgeving - 'zaken van 
niemand' (res nullius) te zijn: zij vormen een gemeenschapsbezit. Derhalve draagt de 
gemeenschap, in het bijzonder de overheid, verantwoordelijkheid voor wat er met hen 
gebeurt. Geen enkele (grote of kleine) belangengroep heeft in dit opzicht exclusieve 
rechten of recht op een voorkeursbehandeling, ook niet de terreineigenaar. 

− Dieren die in Nederland in het wild voorkomen, genieten wettelijke bescherming, ook 
indien zij zich bevinden in omrasterde terreinen, in kooien of anderszins in 
gevangenschap. 

− Alle in Nederland in het wild levende zoogdieren en vogels moeten onder hetzelfde 
beschermingsregime vallen, zoals dat nu al in de Vogelwet en in of krachtens de 
Natuurbeschermingswet is geregeld. Het begrip 'wild' ter aanduiding van een groep 
diersoorten is onbruikbaar bij het formuleren van een verantwoord faunabeleid en er is 
dan ook geen reden in de wetgeving een apart regime voor 'wild' in stand te houden. 

 

 

Financiële middelen en publiciteit 

 

De geldmiddelen van de Stichting De Faunabescherming bestaan uit donaties en vrijwillige 

bijdragen van sympathisanten, personen en organisaties. De Stichting tracht door middel van 

het zoeken van de publiciteit via persberichten, een of meerdere websites en op sociale 

media aan een zo groot mogelijk publiek bekend te maken welke activiteiten zij ontplooit om 

haar doelen te bereiken. Op deze indirecte manier tracht de Stichting donateurs te werven 

en het publiek ertoe te bewegen haar financieel te steunen. Daarnaast probeert de Stichting 

via de website en een folder legaten te verwerven. 

De donateurs worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de Stichting door 

middel van een halfjaartijdschrift getiteld Argus.  

Verder kan iedereen die geïnteresseerd is in de Stichting zich abonneren op onze 

nieuwsbrief, die – zo mogelijk – 6 keer per jaar verschijnt. 

Alle gelden die via donaties of giften binnenkomen, worden ingezet ten behoeve van het 

doel. Een klein deel van de gelden wordt gebruikt voor het operationeel houden van de 

Stichting in de vorm van vergaderkosten. Daarnaast ontvangen de bestuursleden een 

onkostenvergoeding voor onder andere reiskosten. Vanwege het ontbreken van een kantoor 

en betaalde krachten drukken er geen huisvestings- of loonkosten op de begroting. 

Alle overige financiële middelen worden volledig ingezet voor het doel. 
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Het meeste geld wordt uitgegeven aan het tijdschrift, aan juridische procedures en aan 

acties. In het tijdschrift en via acties tracht de Stichting aan een breed publiek haar visie op 

de bescherming en het beheer van in het wild levende dieren kenbaar te maken. Via 

juridische procedures worden vergunningen en ontheffingen op grond waarvan een 

uitzondering op de bescherming van de fauna mag worden gemaakt, aangevochten. Op 

deze manier probeert de Stichting ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van het beleid de 

voorwaarden van de wet worden nageleefd en de uitgangspunten van de wet worden 

gerespecteerd. 

 

Onderwerpen en activiteiten voor de periode 2021-2024 

 

Verschillende onderwerpen zijn langdurige processen, zoals 

− Onze inspanningen om de jacht op Kroondomein Het Loo te stoppen 

− Het beperken of opheffen van de lijst van bejaagbare soorten (“wildlijst”) 

− De schande van het grootschalige afschot van ganzen in Nederland. Heel geleidelijk aan 
lijkt hier een kentering te ontstaan, maar juridische procedures moeten per provincie 
gevoerd en gewonnen worden alvorens dit afschot van de baan is 

− De ontheffingen om zwanen te schieten lijkt ook, na jarenlang procederen de goed kant 
op te gaan 
 

 

Daarnaast zal de Stichting uiteraard voortdurend de uitvoering van de wet en regelgeving 

inzake fauna en natuur scherp in de gaten blijven houden. Het gaat dan met name om het 

beleid inzake de verlening van ontheffingen en vergunningen door de provincies en het 

ministerie van Economische Zaken. Zo nodig zullen bezwaar- en beroepsprocedures worden 

gestart tegen ontheffingen en vergunning die niet voldoen aan de wettelijke regelingen. 

 

De Stichting blijft het faunabeleid van de provincies volgen en tracht de beleidsmakers 

gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over een door ons gewenst ethisch en 

verantwoord beheer van de fauna. Bovendien zal de Stichting alle mogelijkheden aangrijpen 

om te reageren op beleidsplannen en beleidsregels. 

 

In steeds meer gemeentes wordt het jachtrecht op gemeentelijke gronden niet meer 

uitgegeven. Een voorspoedige ontwikkeling, waarin de Stichting lokale bestuurders en 

actievoerders probeert verder te stimuleren. 

 

De Stichting zal via acties en lobby bij de politiek ook proberen om de publieke opinie en de 

politiek zover te krijgen dat, stap voor stap, de jacht wordt beëindigd. 

 

Waar de gelegenheid zich voor zal opnieuw geprobeerd worden om “jachtvrije grond” te 

verwerven. 

 


