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Jagers gaan graag hun gang zonder 

pottenkijkers. In rustgebieden, in afgelegen 

natuurgebieden en liefst op momenten dat niet-

jagers slapen. Veel van het grote onrecht dat zich 

afspeelt in de natuur speelt zich daarom buiten 

ons gezichtsveld af.

Elk jaar worden ruim twee miljoen dieren door 

jagers naar de eeuwige jachtvelden geschoten. 

En een vermoedelijk nog groter aantal 

‘aangeschoten’ zodat ze gewond creperen in de 

natuur.

Stichting De Faunabescherming zet zich al meer 

dan 40 jaar (voorheen onder de naam Stichting 

Kritisch Faunabeheer) in voor een vrij leven 

voor in het wild levende dieren. Van vogelvrij 

naar kogelvrij, van wettelijke bescherming naar 

werkelijke bescherming. 

Met succes: we zorgden via acties dat de 

drijfjacht op wilde zwijnen verboden werd, 

we stelden het rapen van kievitseieren met 

succes aan de kaak, wat leidde tot rechterlijke 

verboden, we vochten de jacht op vossen, 

ganzen, reeën, damherten, kraaien, roeken en 

tal van andere dieren met succes aan bij de 

rechter, kortom we leggen al bijna een halve 

eeuw de jagers het vuur aan de schenen.

Met hulp van onze donateurs, van wie er velen 

ook in hun testament lieten weten dat ze willen 

dat De Faunabescherming ook na hun afscheid 

doorgaat met het voeren van actie tegen de 

zinloze hobbyjacht. Tegenwoordig zijn er 

verschillende manieren om fiscaal vriendelijk te 

schenken, met de warme of met de koude hand.

De fiscus draagt tot 52% bij aan uw schenking 

wanneer u dat doet via een vaste afspraak tot 

periodieke schenking. 

Meer over periodieke schenkingen of legaten 

op https://www.faunabescherming.nl/

schenkingen-en-legaten/. Wij kunnen u 

 telefonisch informeren, kijk op pagina 2, voor 

de telefoonnummer van onze penningmeester.

U kunt ook bij de notaristelefoon 

0900 – 346 9393 meer informatie krijgen over 

legaten en erfstellingen, of op www.notaris.nl.

Alvast bedankt voor uw steun!

Steun De Faunabescherming! 

In het wild levende dieren 
als erfgenaam 

Foto’s: Harry Voss

M
et in het 

wild levende 

dieren als 

erfgenaam kan actie voeren tegen 

de plezierjacht heel goed, ook 

wanneer je er zelf niet bij bent. 

Er zijn tal van fiscaal vriendelijke 

mogelijkheden. 
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Help De Faunabescherming om jachtvrije natuur te verwerven die uw naam draagt. Deze zomer doet Staatsbosbeheer 

voor een habbekrats kostbare natuur in de uitverkoop.

Dat kan grote gevolgen hebben. Een jachtveld moet een aaneengesloten oppervlakte hebben van ten minste 40 ha 

per jachthouder. In dat veld moet een cirkel kunnen worden getrokken met een straal van minimaal 150 meter. Loopt 

er een weg of watergang van meer dan 10 meter breed door een jachtveld, dan vormt dat een scheiding in het 

aaneengesloten jachtveld.

Jagers zijn er dus op gebrand hun jachtveld van tenminste 40 ha ongedeeld te houden. Het komt zelfs voor dat ze 

daarvoor valse opgaves doen: de voorzitter van De Faunabescherming werd getipt dat zijn weiland door de jagers was 

opgegeven als “behorend tot hun jachtgebied, met toestemming van de eigenaar”. Omdat opsporingsambtenaren dat 

een merkwaardige situatie vonden kwam de zaak aan het rollen en is het terrein niet langer aangemerkt als deel van 

een jachtveld. 

De natuurgebieden die Staatsbosbeheer nu in de uitverkoop doet via www.grondruilgelderland.nl 

(zie ook pag. 3) zijn in veel gevallen de beslissende puzzelstukjes in samengestelde jachtvelden. 

De stukken natuur die Staatsbosbeheer te koop aanbiedt, liggen in veel gevallen centraal in jachtvelden. Als de jagers 

het eigendom verwerven kunnen ze gewoon doorgaan met jagen. Als De Faunabescherming met uw hulp cruciale 

delen van het jachtveld kan verwerven, kan dat letterlijk het einde betekenen van een aaneengesloten jachtgebied. 

U kunt met hulp van de fiscus De Faunabescherming helpen bij het creëren van jachtvrije gebieden. 

Als er met uw hulp door De Faunabescherming bijvoorbeeld een gebied ter waarde van € 10.000 wordt verworven, 

en u verstrekt dit bedrag als periodieke schenking die in gelijke delen in 5 jaar wordt uitbetaald, betaalt de fiscus 

 maximaal € 5.175 mee aan uw schenking: voor meer dan de helft dus!

Draag naar vermogen bij aan het jachtvrij maken van de Nederlandse natuur. Meer hierover op de website 

van De Faunabescherming. De  inschrijving loopt af op 31 augustus 2019, dus als u snel meedoet, kan 

De Faunabescherming ook meer kavels verwerven.


