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Werkwijze Ontheffing Aanvraag & 

Doorschrijving  Vastgesteld 16nov2021  

Aanvragen Machtiging door grondgebruikers, jachtaktehouders en 

overige uitvoerders 

1. De FBE Limburg beschikt over een aantal Provinciale Ontheffingen voor faunabeheer van 

diverse diersoorten in de gehele Provincie Limburg, gebaseerd op een goedgekeurd 

faunabeheerplan. 

2. De toestemming om van een door Gedeputeerde Staten aan de FBE verleende Ontheffing 

gebruik te maken (middels een Machtiging) wordt door de FBE aan een jachthouder, overige 

uitvoerder of grondgebruiker doorgeschreven indien deze jachthouder, overige uitvoerder 

of grondgebruiker dit schriftelijk aan de FBE te kennen heeft gegeven mits zij voldoen aan 

alle voorwaarden. Deze aanvraag kan ook via een Wildbeheereenheid (WBE) verlopen. 

3. WBE’s waaraan Machtigingen zijn doorgeschreven op WBE-niveau zijn gerechtigd deze al 

dan niet op aanvraag door te schrijven aan jachtaktehouders, grondgebruikers of overige 

uitvoerders voor gebruik op percelen gelegen binnen het werkgebied van deze WBE. 

4. Indien een jachthouder, overige uitvoerder of grondgebruiker niet is aangesloten bij een 

WBE, wordt in het kader van de coördinerende rol van de WBE verwacht dat na aanvraag de 

WBE een aan de WBE verstrekte Machtiging voor haar werkgebied ook aan niet-leden zal 

doorschrijven.  

5. Het in rekening brengen van administratiekosten, behandelingskosten of andere kosten 

door de FBE Limburg of door de eventueel tussenkomende partijen voor het 

doorschrijven van de Ontheffing of Machtiging aan een uitvoerder is niet toegestaan. Als 

uitzondering hierop mogen WBE’s die een Ontheffing doorschrijven aan niet-leden een 

vergoeding vragen welke in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het 

geleverde werk als bijdrage aan het functioneren van de WBE-vereniging. 

6. Bij die aanvragen waarbij een WBE een voor haar werkgebied verleende Machtiging niet aan 

leden dan wel niet-leden kan of wil doorschrijven, kan deze jachthouder, overige uitvoerder 

of grondgebruiker zich voor de aanvraag wenden tot de FBE Limburg, die voor dit soort 

gevallen een Werkwijze heeft vastgesteld (“Werkwijze Rol & Positie Wildbeheereenheden 

i.r.t doorschrijving Ontheffingen”). 

Doorschrijving Provinciale Ontheffing middels Machtiging 

(Toestemming Ontheffinggebruik) 

7. Als de FBE Limburg een Ontheffing doorschrijft, dan kan zij daar eventueel nog 

aanvullende of beperkende voorwaarden aan verbinden, al dan niet voortvloeiend uit 

voorschriften in Provinciale Ontheffingen. Aanvullende of beperkende voorwaarden 

kunnen enkel dienend aan het doel van de ontheffing worden gesteld.  
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8. De FBE Limburg dient te borgen dat er door de Machtiging-gebruiker over het gebruik van 

de Ontheffingen gerapporteerd wordt, en dat gebruikers van een luchtdrukwapen 

aangetoond hebben verzekerd te zijn voor de wettelijke aansprakelijkheid. 

9. Het gebruik van de Machtiging is toegestaan op gronden waarvoor de uitvoerder beschikt 

over een schriftelijke verklaring van toegang tot het terrein met het oog op de uitvoering 

van Provinciale Ontheffingen voor faunabeheer. Deze verklaring van toegang kan zowel 

door de grondeigenaar als de grondgebruiker worden gegeven. 

10. Aan de Machtiging zijn altijd alle voorschriften verbonden die genoemd zijn in de 

Provinciale Ontheffing. 

11. De Provinciale Ontheffingen zijn verleend voor het verrichten van een aantal handelingen 

die op grond van de wet verboden zijn (zoals het doden en verontrusten). Middels een 

Machtiging wordt slechts toestemming gegeven voor gebruik van de in de Ontheffing met 

name genoemde middelen en methoden.  

12. Middels Machtiging kan ook slechts een deel van de in de Provinciale Ontheffing 

toegestane middelen worden doorgeschreven (bijvoorbeeld voor doden en verstoren of 

enkel voor verstoren) en/of voor een beperktere periode of gebied. 

13. De FBE dient de Machtiging in te trekken indien blijkt dat er door de Machtiging-gebruiker 

niet overeenkomstig het bepaalde in de Provinciale Ontheffing en/of de Machtiging 

gehandeld wordt.  

14. De uitvoerders die in bezit zijn van een Machtiging kunnen zich, bij het verrichten van de 

handelingen waarvoor de Machtiging is afgegeven, in hun aanwezigheid laten bijstaan 

door andere uitvoerders die zich in de onmiddellijke nabijheid (binnen het jachtveld) 

bevinden, zonder daarvoor de Machtiging door te hoeven schrijven. 

15. In diverse Machtigingen is het toegestaan dat op grond van deze Machtiging de 

Machtiging-gebruiker overeenkomstig het bepaalde in de Provinciale Ontheffing andere 

uitvoerders schriftelijk mag machtigen om gebruik te maken van de Machtiging buiten 

zijn aanwezigheid (verklaring van medegebruik).  

16. Het doorgeven van de Machtiging aan andere uitvoerders zonder dat de 

Machtiginghouder bij het gebruik van de Machtiging aanwezig is kan enkel wanneer alle 

betrokken uitvoerders in het bezit zijn van een kopie van de Machtiging én een 

schriftelijke, door de Machtiginghouder ondertekende en op naam gestelde verklaring, 

waarin de Machtiginghouder de betrokken uitvoerder toestemming verleent om van de 

Machtiging gebruik te maken. Van deze verklaring dient, voordat hiervan gebruik wordt 

gemaakt, een afschrift te worden verzonden naar de persoon of organisatie van wie de 

Machtiginghouder de Machtiging heeft verkregen. 

17. De Machtiging-gebruiker dient de door hem/haar doorgeschreven Machtigingen, 

alsmede eventuele verklaringen van medegebruik verstrekt door jacht- en/of 

valkeniersaktehouders, onverwijld in te trekken indien blijkt dat gehandeld wordt in strijd 

met het gestelde in de Machtiging. Deze intrekking wordt door de Machtiging-gebruiker 

gemeld bij de Stichting Faunabeheereenheid Limburg. 
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Rapportage 

18. Na het activeren van de Machtiging dient men uiterlijk na de in de Machtiging vermelde 

termijn te rapporteren (eerder mag ook) in FRS of een vergelijkbaar digitaal 

registratiesysteem. Binnen 14 dagen na afloop van het gebruik van de Machtiging dient 

de eindrapportage te worden ingediend.  

19. Indien niet wordt voldaan aan de voorschriften (waaronder ook de rapportageplicht), 

begaat men een overtreding welke rechtsgevolgen kan hebben voor de betreffende 

Machtiging-gebruiker. Naast he begaan van een strafbaar feit kan het niet voldoen aan 

de Ontheffing- en/of Machtiging voorschriften leiden tot het intrekken van de Machtiging 

of het niet meer mogen afgeven van een Machtiging aan een Machtiging-gebruiker. 

20. Als men de Machtiging niet meer gebruikt voor het betreffende schadeperceel, dan moet 

deze inactief gemaakt worden, hierna (na de laatste eindrapportage) stopt ook de 

rapportageplicht. 

Overige voorwaarden 

21. Een Machtiging-gebruiker dient altijd de volgende documenten bij zich te hebben in het 

veld, opdat deze op eerste verzoek aan ambtenaren van politie, Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, de Provincie Limburg of door de minister van Justitie en Veiligheid 

aangewezen opsporingsambtenaren ter inzage kunnen worden gegeven: 

a. Een eventuele jachtakte of valkeniersakte, voor zover het bezit daarvan benodigd is 

om de Ontheffing te mogen gebruiken (geweer & jachtvogel); 

b. Deze op naam gestelde Machtiging met vermelding van het Machtigingsnummer én 

het Provinciale Ontheffingsnummer (of een gewaarmerkt afschrift op naam gesteld 

en voorzien van datum bij doorschrijving hiervan);  

c. De schriftelijke verklaring dat de uitvoerder op het perceel gerechtigd is de 

Ontheffings-handelingen uit te mogen voeren.  Deze maakt slechts onderdeel uit van 

de Machtiging als de handtekening van de grondgebruiker / grondeigenaar in het 

daarvoor bestemde vak bij ‘Handtekeningen’ op de volgende pagina is ingevuld. 

De doorgeschreven Provinciale Ontheffing en eventuele Ontheffingsbijlagen en kaarten 

hoeft men voor het gebruik van de Machtiging niet bij zich te hebben in het veld, maar 

moeten wél bij controle binnen 24 uur getoond kunnen worden aan handhavers. 

22. De Machtiging-gebruiker voert een nauwgezette administratie (inclusief 

persoonsgegevens van gebruikers) van de gegeven Machtiging, welke op eerste vordering 

ter inzage wordt gegeven aan ambtenaren van de politie, de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit, de Provincie Limburg of door de minister van Justitie en Veiligheid 

aangewezen opsporingsambtenaren. 

23. Gevangen en/of gedode dieren die voorzien zijn van ringen, merken en/of zenders dienen 

te worden bewaard en direct te worden gemeld bij de FBE Limburg.  

24. Met het gaan uitvoeren van handelingen in het kader van Jacht, Beheer & 

Schadebestrijding op basis van goedgekeurde faunabeheerplannen is een uitvoerder dan 

wel vereniging van uitvoerders (WBE) verplicht zicht te houden aan hetgeen hierover 

gesteld is in de faunabeheerplannen dan wel hierop van toepassing zijnde  Reglementen, 
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Werkwijzen en/of Protocollen van de FBE  Limburg. 

Overige zaken 

25. Mocht blijken dat de instandhouding van de soort in gevaar lijkt te komen, of dat de stand 

te snel daalt, dan wordt de rapportageperiode verkort en eventueel deze Machtiging 

opgeschort. De Machtiging-gebruiker wordt daarvan dan op de hoogte gesteld. 

26. Zodra men de Machtiging activeert zal in voorkomende gevallen ook melding gedaan 

worden aan de Provincie, zodat er vanaf dat moment gedurende de gehele periode 

gecontroleerd kan worden of de Machtiging correct wordt toegepast (bijv. verplichte 

inzet werende middelen).  

27. De door de uitvoerders dan wel vereniging van uitvoerders (WBE) al dan niet wettelijk 

verplicht aan te leveren gegevens betreffende tellingen, inventarisaties (waaronder 

burchten, aanrijdingen en/of dood gevonden dieren), afschot en gegevens over overige 

handelingen en/of feiten aangaande de jacht en het gebruik van Ontheffingen, 

vrijstellingen of opdrachten zullen door de FBE Limburg  hiertoe worden verzameld en 

gepubliceerd. 

28. De Machtiging-gebruiker is gebonden zich te houden aan door het Algemeen Bestuur van 

de FBE Limburg opgestelde Reglementen, Werkwijzen en/of  Protocollen ten aanzien van 

de Machtiging verlening. 

29. Met het aannemen en in gebruik nemen van de Machtiging accepteert de Machtiging-

gebruiker bovenvermelde voorwaarden en voorschriften. 

 

 


