
 

Jacht & Politiek was nog nooit zo belangrijk 
  

  

  



E-screener test, de politiek en de komende 

verkiezingen 
Inleiding door Jacob Konter voor Waidmannsheil Magazine 

   

De schietpartij van april 2011 in een winkelcentrum te Alphen aan den Rijn zorgde 

voor de nodige terechte verontwaardiging in de politiek over hoe zoiets nu kon 

gebeuren in Nederland. Een verlofhouder en dus een bezitter van legale wapens was 

hier de dader. 
 

Alle politieke partijen buitelden over elkaar heen en er werd een betere controle geëist op 

de uitgifte van Wapenverloven en Jachtaktes. Zo werden plotseling de jaarlijkse 

wapencontroles thuis weer strikt opgevolgd door de politie. 

 

Een ander controle instrument wat toen in beeld kwam was een computertest die in Finland 

net was ingevoerd en al snel bekend werd onder naam e-screener test. De Finnen hadden 

overigens deze test al heel snel weer als volstrekt nutteloos afgeschaft. Deze test werd 

omarmd door de Nederlandse Politie en voorgesteld aan de politiek. Vrijwel alle partijen 

waren hier enthousiast over zonder zich echt te verdiepen of je op deze manier wel mensen 

kon testen op hun geschiktheid als verantwoorde wapenbezitter en gebruiker. Aan het 

Trimbos instituut werd de opdracht gegeven om van de deze e-screener test een 

Nederlandse versie te maken. 

 

Vervolgens werd in 2017 aan o.a. de Jagersvereniging en de KNSA gevraagd om leden 

bereid te vinden die mee wilden werken aan een serie proeftesten. De bedoeling was dat er 

na het afsluiten van de serie proeftesten een evaluatie zou plaatsvinden met alle betrokken 

stakeholders in deze zaak. Verder was de oorspronkelijk afspraak dat deze e-screener test 

mee zou wegen bij de beslissing van een Korpschef of iemand een Verlof of Jachtakte 

mocht hebben of houden. Echter tot verbazing van velen werd na de plotselinge invoering 

van de e-screener test in oktober 2019 duidelijk dat het een leidend onderdeel werd. We 

kunnen ons allemaal wel herinneren dat er in oktober 2019 brieven zijn gestuurd naar alle 

verlof- en aktehouders van 18 t/m 25 en vanaf 60 jaar of ouder die als eerste deze e-

screener test moesten afleggen. Al heel snel werd duidelijk dat meer dan 20% negatief uit 

de test kwam. De meesten op het feit dat ze “sociaal te wenselijke antwoorden” hadden 

gegeven. Vaak al binnen een paar dagen stond de politie op de stoep om de wapens in 

beslag te nemen. Ook bij jachtaktehouders die al 25 jaar of meer een jachtakte hadden 

gehad zonder ooit in de problemen te zijn geweest met Politie of Justitie. Dit leidde 

natuurlijk tot grote verontwaardiging onder Jachtakte- en Verlofhouders. Ook bij 

ondergetekende, die hier overigens al in 2017 voor gewaarschuwd had. 

 



 

Meerderen van ons en de Jagersvereniging zijn onmiddellijk in actie gekomen. Met de 

verantwoordelijke personen bij de Politie verliep de communicatie hierover erg moeilijk en 

werd dus de politiek opgezocht. En hier vonden wij met name steun bij het CDA. De 

kamerleden Chris van Dam en Maurits von Martels bemoeiden zich met deze zaak. Met 

name Chris van Dam nam het in deze zaak voor ons op en stelde hierover rechtstreeks 

vragen aan de verantwoordelijke minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en 

Veiligheid. Mede naar aanleiding van zijn zeer kritische vragen besloot de minister de e-

screener test voorlopig op te schorten. Alleen als mensen hun eerste aanvraag voor een 

Jachtakte of Verlof deden moesten als onderdeel van de aanvraag deze test nog wel doen. 

De CDA’er Chris van Dam is inmiddels ook bekend als Commissie voorzitter in de 

Kindertoeslag affaire met als uitkomst een vernietigend rapport wat uiteindelijk leidde tot het 

recente aftreden van het kabinet. 

 

Inmiddels heeft ook de Jagersvereniging zich samen met onder andere de VVJS 

(branchevereniging voor Jacht en Schietsport) de laatste jaren sterk gemaakt voor de 

afschaffing van de e-screener test. Echter blijkt uit alle informatie die wij hebben dat in ieder 

geval de demissionaire minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid toch blijft 

vasthouden aan het instrument van de e-screener test. Hij staat, zoals vermeld in de brief 

aan de Kamer van december 2020 waarin een verdere herziening van de Wet wapens en 

munitie wordt aangekondigd, een “restrictief beleid” voor. 

 

Met het oog op de komende verkiezingen in maart 2021 is het denk ik voor ons jagers maar 

ook voor de sportschutters goed om te weten welke partijen en welke kamerleden het voor 

ons opnemen als het gaat om bijvoorbeeld het afschaffen van de e-screener test. Ook als 

het gaat om de recent aangenomen motie betreffende het schrappen van het haas en 

konijn van de wildlijst. Ook hier vinden wij als jagers eigenlijk alleen nog maar steun bij het 

CDA waar nog steeds veel leden zitten met een plattelands achtergrond. 

 

In ieder geval weet ik zeker dat de komende verkiezingen heel erg belangrijk gaan worden 

voor jagend Nederland. 

 

Jacob Konter 
  



 
 

  

Interview met Chris van Dam van het CDA 
Door: Aad van Well voor Waidmannsheil Magazine 

 

Onze afspraak is door de hevige sneeuwval op maandag 8 februari afgezegd, maar 

een dikke week later, op dinsdag de 16e, zitten we rond de tafel in Jachthuis 

Leimuiden. Naast Chris van Dam, hebben ook Jacob Konter en Rob Boom 

plaatsgenomen. 

 

Jacob Konter, 61 jaar, is sinds 1994 verantwoordelijk voor de verkoop van jachtgeweren, 

munitie, jachtkleding en jachtreizen in Jachthuis Leimuiden. 

Rob Boom, 44 jaar, woonachtig in Waalwijk. Rob is een voormalig Erkenninghouder om 

wapens te mogen verkopen, adviseur wapens en munitie en strategisch wapenbeheerder 

van de Koninklijke Defensie musea. 

Chris van Dam, nog niet zoveel mensen kennen zijn naam. Maar als we zijn gezicht zien, 

weten we hem allemaal te plaatsen. Chris was de voorzitter van de enquête kindertoeslag 

commissie. Chris en zijn commissieleden kwamen met een duidelijke en snoeiharde 

conclusie hetgeen heeft geleid tot de val van ons kabinet. Chris is van huis uit een 

politieman, jurist, voormalig hoofd officier van justitie en momenteel lid van het CDA in de 



tweede kamer en heeft vanzelfsprekend in zijn loopbaan affiniteit met wapens en veiligheid. 

 

Deze dinsdag is een vreemde dag. Chris zijn mailbox stroomt vol na de rechterlijke 

uitspraak dat de avondklok op basis van een verkeerde wet was uitgevaardigd. Ondanks 

deze hecktiek kunnen we gelukkig toch vernemen wat Chris voor ons als faunabeheerders 

kan betekenen. Anders gezegd, waarom wij als jagers op 17 maart met een stem op 

nummer 47 van de CDA lijst niet onverstandig kiezen? Want zeg nou zelf, we weten dat het 

hebben van jachtgeweren en munitie grote verplichtingen voor ons als wapenhouder met 

zich meebrengt. Maar dat de jaarlijkse aanvraag van de jachtakte en wapenpaspoort in 

tegenstelling tot alle landen om ons heen zoveel lastiger is, dat is vervelend. En om niet te 

vergeten, met als klap op de vuurpijl, de nieuwe e-screener test. 

Chris steekt van wal: ‘Ik vind dat mensen moeilijk hun recht kunnen halen als onze 

Rechtstaat met wantrouwen naar een bepaalde groep kijkt. Dit is het geval geweest bij de 

toeslagenaffaire, maar ook bij hoe de Nederlandse regering met jagers en faunabeheerders 

omgaat. Onze justitie moet ophouden om voortdurend met wantrouwen met de jagers om 

te gaan. Het is gebleken dat het recht halen erg moeilijk is als je tegen het systeem in 

gaat.  Dit is eveneens het geval in de specifieke situatie van de e-screener en met de jacht 

(natuurbeheer) in het algemeen. Hier moeten we als bestuurders hard aan werken en ik 

kan jullie jagers hier door mijn kennis en interesse bij helpen’, aldus Chris. De meeste CDA 

leden komen uit de provincie en hebben nauwe contacten met de boeren en de LTO. 

  

E-screener 

Chris vindt het vanzelfsprekend dat de jagers hun schietvaardigheid periodiek moeten 

testen. Het is erg goed geweest dat de Nederlandse jagers en de schietbanen zelf met de 

organisatie (schietpaspoort) van het testen van schietvaardigheid zijn begonnen. Chapeau. 

En Chris is eveneens een voorstander van een mentale test voor de houders van wapens. 

Maar wel op een deugdelijke en menselijke manier. Door het afnemen van een 

computertest waarop enkel en alleen een algoritme wordt losgelaten, wordt de mens 

erachter niet meer belangrijk gevonden. Dit blijkt omdat maar liefst 9-10% ( in het begin 

zelfs ruim 20%) door de e-screener methode psychisch niet in orde werd bevonden. Chris 

zegt huilende jagers aan de lijn te hebben gehad. Mannen en vrouwen die geheel 

onterecht  ‘gek’ zijn verklaard. Helaas wilde niemand in de krant zijn verhaal doen. Men 

schaamde zich ervoor. Chris stelt: “de e-screener moet passen in een set van maatregelen. 

Referenties worden nooit gebruikt, laat staan benaderd. De e-screener in de huidige vorm 

werkt niet en dit moeten en zullen we veranderen”. 

Chris heeft het voor elkaar gekregen om de e-screener weer voor een jaar uitgesteld te 

krijgen. De e-screener wil Chris in de huidige vorm van tafel hebben. ‘Ik vind dat streng zijn 

aan de poort prima, maar de huidige vorm klopt niet. Hoe kan anders zo een groot aantal 

van de keurige jagersgroep psychisch worden afgekeurd?’ 

Er wordt door een groep specialisten nauwgezet naar de e-screener gekeken. De invoering 

is uitgesteld tot oktober 2022, dus Chris en de specialisten zullen hard werken om voor de 



wapenbezitters in Nederland een hanteerbare en geschikte e-screener af te leveren. 

  

Wet Wapens en Munitie (WWM) 

Chris vergelijkt deze wet met een onwerkbare aanbouwkeuken. Ieder keer komt er een 

aanvulling bij, hetgeen de totale huidige wet Wapens en Munitie onoverzichtelijk maakt.  De 

wet WWM hanteert begrippen die niet in lijn zijn met hetgeen we met elkaar binnen Europa 

hebben afgesproken. Het is een wet met boden en geboden in een wetgeving die 

spreekwoordelijk tot een bol kluwen is verstrengeld. Chris adviseert de minister om een 

fundamenteel nieuwe WWM te vervaardigen.  Eerst met een architect de nieuwe wet 

schetsen en daarna moet een aannemer deze wet bouwen. De WWM moet fundamenteel 

anders, de overdracht is door Chris c.s. in voorbereiding. 

 

Een van de wensen is bijvoorbeeld om de talentvolle jeugd schietmogelijkheden te bieden. 

Als we in de internationale top Nederlandse kleiduiven- en kogelschutters willen hebben, 

moeten deze talenten zich ook op jeugdige leeftijd kunnen bekwamen. Nu is dit door allerlei 

beperkende regels onmogelijk. Een ander voorbeeld is dat we door de huidige kluwen van 

regels wel een geweer in België of Duitsland kunnen aanschaffen, maar deze bijna 

onmogelijk in Nederland op de akte krijgen. Om maar helemaal niet te spreken van de 

onmogelijkheid om een defect geweer naar de fabrikant in Duitsland te versturen ter 

reparatie. 

En wat te denken van de onmogelijkheid van politie om op te treden tegen 

speelgoedwapens die sprekend op echte wapens lijken? En de onmogelijkheid om 

geluiddempers op je akte te zetten, terwijl dit bewezen fantastische hulpmiddel in de bij ons 

omliggende landen als Duitsland, Oostenrijk en de UK door jagers naarstig wordt 

gebruikt.  Met andere woorden, we ervaren een aantal praktijkzaken die node moeten 

worden aangepast. Dus voor Chris is er veel werk aan de winkel om onze Nederlandse 

regelgeving WWM beter te laten aansluiten op de Europese wetgeving. 

  

Jachtakte 

Chris van dam heeft voor de jachtakte eveneens zijn plan klaar liggen. Het voorstel is om 

de verlening van de jachtakte bij de dienst Justis neer te leggen en de politie alleen met de 

controle en handhaving bezig te laten zijn. Dit behoort dan ook tot de eigenlijke taak van de 

politie.; controle en handhaving. Deze wenselijke aanpassing van de jachtakte (eentje voor 

3 of misschien wel 5 jaar) is qua overdracht bij Chris in voorbereiding. 

  

Afsluitend stelt Chris: “Voor de Nederlandse jagers, als die tenminste willen blijven jagen, is 

een hele goede keus om op het CDA te stemmen. Het CDA heeft het meeste begrip voor 

de jager en onderschrijft het nut van de jager. Aan de linkerzijde van de politieke partijen 

wordt er geen tot weinig begrip voor de jager getoond. De VVD is met name bang voor de 

criminele kant van het wapenbezit. Terwijl juist de jagers duidelijk een positieve bijdrage 

aan de leefomgeving laten zien. Afsluitend zegt Chris: “In de loop van de jaren zijn alle 



 

opgeworpen beperkingen in de huid van de jager gekropen. Zij moeten veel meer uitdragen 

dat zij het geweer met beleid en kunde hanteren. Juist alle jagers kunnen door een 

positieve en transparante communicatie het nut van het beheer met een geweer uitdragen.” 

 

Het stemadvies van Chris van Dam is duidelijk; “Als jager breng je heel best je stem uit op 

het CDA en maak dan het hokje rood bij nummer 47 op de CDA lijst, dat ben ik. Ik zal mij 

inspannen voor al het goede dat de Nederlandse jager voor zijn leefomgeving doet. Kijk 

op www.rechtdoen.nl” 

  

Natuurlijk geeft de redactie van Waidmannsheil geen stemadvies, aangezien het onze 

taak is om te informeren. U, de lezer bent het beste in staat om alle informatie te 

verzamelen en te analyseren. En natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke 

speerpunten behalve jacht die voor u als individu belangrijk zijn. Toch roepen wij u, 

zeker dit jaar, met klem op om uw stem niet verloren te laten gaan! Iedere stem, zeker 

van jagers, is nu hard nodig! 

 

Wilt u reageren op dit interview dan graag uw mail aan info@waidmannsheil.nl. In het maartnummer van 

Waidmannsheil publiceren wij graag uw ingezonden stukken. 

 

Doorsturen van deze nieuwsbrief wordt gewaardeerd! 

  

Waidmannsheil Magazine, voor en door jagers, juist nu!  www.waidmannsheil.nl 
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