Werkwijze Aanvraag Ontheffing beheer
Hoefdieren BUITEN de WBE om
Vastgesteld 16nov2021
Inleiding:
In het voorjaar 2021 heeft de Provincie Limburg nieuw beleid afgekondigd ten aanzien van het beheer
van hoefdieren.
De kern hiervan is dat het beheer van hoefdieren in Limburg (momenteel Ree en Wild Zwijn, toekomstig
mogelijk ook Edelherten) een hogere graad van coördinatie behoeft (o.a. in verband met de dreiging van
Afrikaanse Varkenspest en risico’s voor de verkeersveiligheid), en dat de lokale WBE daar een meer
sturende rol in moet krijgen.

Methodiek:
Ingeval de aanvraag van afschot Ree betrekking heeft op afschot buiten het al in het kader van het
populatiebeheer toegekende quotum aan de WBE, zal bij acute schade aan gewassen zal door een
bestuurslid van de FBE Limburg ter plekke worden vastgesteld of aanvullend incidenteel afschot buiten
het gecoördineerd beheer noodzakelijk is om de schade te beperken.
In gevallen dat een WBE aan een jachtaktehouder geen ontheffing voor beheer van Wild Zwijn wil
doorschrijven (bijv. jachtaktehouder heeft geen aansluitplicht, is geen lid, ingeval conflict etc.), zal de
FBE Limburg na overleg met de WBE bekijken of een tijdelijke aparte ontheffing met een looptijd van 3
maanden buiten de WBE om nodig is (bijvoorbeeld als in een groter gebied er géén afschot van Wilde
Zwijnen meer kan plaatsvinden, en er schade aan wettelijke belangen ontstaat of de stand ongewenst
oploopt in verband met de preventieve stand-verlaging van Wilde Zwijnen), én tegelijkertijd beide
partijen doorverwijzen naar de Stichting Geschillenafhandeling Landelijke Jagersverenigingen (SGLJ).
Het aanmelden van een zaak door 1 óf beide van de geschil-voerende partijen dient te gebeuren via
info@SGLJ.nl; men krijgt dan uitleg en een geschilformulier toegezonden.
Indien binnen de termijn van 3 maanden na aanvraag van de ontheffing buiten de WBE om bij de FBE
Limburg de zaak nog niet schriftelijk aantoonbaar door een der partijen aan de SGLJ is voorgelegd, zal
de FBE Limburg een eventueel al tijdelijk verleende machtiging niet verlengen.
De SGLJ heeft procedures opgesteld voor het afhandelen van geschillen. Allereerst is er het traject van
Mediation: partijen spreken af om te proberen er onder professionele begeleiding van de mediator
(bemiddelaar) samen uit te komen. De Mediation geschiedt door een mediator die door het bestuur van
de stichting SGLJ benoemd wordt.
Hieraan zijn kosten verbonden, maar deze vervallen als men via Mediation tot een gezamenlijke
oplossing komt. In het geval dat er niet tot een vergelijk wordt gekomen, dragen de geschilpartijen deze
kosten gezamenlijk.
Komt men niet via Mediation tot een oplossing, dan dient de zaak vervolgens te worden voorgelegd aan
een onafhankelijke Geschillencommissie. Hieraan zijn ook kosten verbonden. De Geschillencommissie
verdeelt in haar uitspraak de kosten of legt de kosten bij één van de partijen neer.
Zolang het gehele traject van Mediation en Geschillencommissie gaande is en er nog geen oplossing is
gevonden, zal een tijdelijke ontheffing buiten de WBE om telkenmale met 3 maanden worden verlengd,
totdat er een uitspraak is.
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Indien de geschillencommissie een uitspraak doet, dan zal door de Provincie in samenspraak met de FBE
Limburg en de KNJV beoordeeld worden of de uitspraak van de Geschillencommissie passend is binnen
het beleid van de Provincie, en zal besloten worden of de tijdelijke ontheffing kan worden geschorst,
dan wel in een permanente ontheffing kan worden omgezet.

Uitvoering:
Bovenstaande werkwijze zal per direct in werking treden.
Voor die situaties waar reeds een ontheffing direct vanuit de FBE is afgegeven buiten de WBE om zal na
het vervallen van deze (tijdelijke) ontheffing dezelfde procedure gaan gelden.
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