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Excellentie,
De Examencommissie van de Stichting Jachtexamens neemt de door de Wet natuurbescherming
voorgeschreven jachtexamens af, het betreft drie examens: de Jacht met het geweer, de Jacht met
één of meer jachtvogels en de Jacht met de eendenkooi.
De examens worden afgenomen overeenkomstig de examenreglementen en -regelingen en volgens
het Kwaliteitshandboek van de Stichting. Deze examens zijn erkend ingevolge artikel 3.7, Regeling
natuurbescherming.
Namens u houden ondergetekenden (gelet op artikel 3.20 van het Besluit natuurbescherming)
bestuurlijk toezicht, en dat doen we door met het Stichtingsbestuur te overleggen en aanwezig te zijn
bij de examinering van een of meer onderdelen.
De Stichting Examenkamer oefent, op verzoek van de stichting zelf, onafhankelijk operationeel
toezicht uit op de wijze waarop de examens worden georganiseerd en afgenomen.
Ons oordeel is dat voldaan wordt aan de eisen gesteld bij of krachtens de Wet natuurbescherming .
De examens worden afgenomen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Veiligheid, vaardigheid en weidelijkheid staan voor de Stichting steeds centraal bij de realisering van
het doel. De Stichting hanteert deze drie waarden als kernwaarden bij haar werkzaamheden omdat
zij zich er van bewust is dat de gediplomeerde kandidaten verantwoord gaan jagen.
Van zeer grote waarde achten wij de door de sectoren jacht, landbouw en natuurbescherming
gedragen samenstelling van bestuur en commissies van de stichting alsmede de inhoudelijke
deskundigheid op het gebied van examinering.
De huidige structuur is adequaat en levert een deskundige populatie jagers waarop overheden,
terreinbeheerders en boeren met een gerust hart een beroep doen.
De basis voor vaardige, veilige en weidelijke jacht wordt geborgd door het werk van de Stichting
Jachtexamens. Wij brengen u graag onze waardering over voor de kwaliteit van de mensen die zich
inzetten voor het examineren. In 2020 werd er binnen de Coronamaatregelen ruimte gevonden de
examens af te nemen.
Er is in 2020 bij u, met een beroep op de WOB, een verzoek gedaan over de uitvoering van het
toezicht in relatie tot de kosten van de examens. Daarbij werd specifiek gevraagd naar audits vanuit
uw ministerie. De beantwoording van het verzoek leidde niet tot tevredenheid bij de verzoeker. Het
verzoek is door u doorgeleid naar het Stichtingsbestuur. Er zijn buiten onze rapportage aan u, geen
stukken die met dit beroep op de WOB konden verstrekt. Daarenboven antwoordde u dat:

“In uw verzoek geeft u aan met name geïnteresseerd te zijn in audits rond de kosten van de
jachtexamens. Ik wijs u erop dat de toezichthouders zijn belast met het toezicht op de kwaliteit van de
examens (artikel 3.21, tweede lid, van het Besluit natuurbescherming). De kosten van de
jachtexamens zijn derhalve geen onderwerp van het toezicht.”
Het verzoek was voor ons wel aanleiding de financiële structuur van de stichting voor u inzichtelijke
te maken. Hierbij maken wij onderscheid tussen de stichting en anderzijds het Examenbureau.
De Stichting Jachtexamens wordt gefinancierd vanuit een bijdrage uit de Examengelden. Deze
bedraagt € 27,50 per examenmoment. In 2020 waren er 1.650 examenmomenten verdeeld over 950
kandidaten die een of meer examenonderdelen aflegden. Op de balans ziet u een
weerstandsvermogen van ruim € 125.000. Dit is borgt continuïteit in de examens in een periode dat
er onvoorziene gebeurtenissen optreden, bijvoorbeeld een pandemie.
De examengelden (zie bijlage) worden geïnd door het Examenbureau. Dit Examenbureau organiseert
de examens onder auspicien van de Examencommissie van de Stichting Jachtexamens. De
continuïteit en tegelijkertijd de vernieuwing van de examinering is steeds een aandachtspunt. Zo
wordt er gewerkt aan het decentraal en digitaal afleggen van examens met ingang van voorjaar/
zomer 2021. Het spreekt voor zich dat deze ontwikkelingen financiering behoeven. Dat geldt ook het
up to date houden van de examenvragen. Nieuwe wetgeving, wet Natuurbescherming en
Omgevingswet, nopen tot groot onderhoud van de vragenbank. Dit geldt ook ecologische en
landbouwkundige ontwikkelingen. De Stichting Jachtexamens kent geen overheidsfinanciering. Zij
zorgt zelf voor de investeringen ten behoeve van het examen. Ook met dat doel wordt een
reservering aangehouden.
Naar ons oordeel wordt met deze financiering continuïteit en vernieuwing geborgd ten einde
duurzaam te voldoen aan de eisen van de wettelijke erkenning van de jachtexamens.
Met het bestuur van de stichting nodigen wij u graag uit het praktijkexamen in mei of in september
bij te wonen en de betrokkenheid en het enthousiasme zelf te ervaren.
Hoogachtend,
Roderick van de Mortel

Rikus Jager

