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DATUM 20-12-2021 

AAN Commissie RGW / PS 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Schriftelijk antwoord Rondvraag CU Goudjakhals t.b.v. RGW 19-02-2022 

De fractie van de ChristenUnie heeft ten bate van de RGW-commissie van 19 januari 2022 onderstaande rondvraag 

gesteld over de goudjakhals. Hieronder vindt u, ter voorbereiding op de commissievergadering, onze schriftelijke 

beantwoording. 

 

RGW- Rondvraag goudjakhals  
Langs de A28 bij Zeist is een goudjakhals gevonden. Het is voor het eerst dat in ons land een dood exemplaar van 
de goudjakhals is aangetroffen. Zie https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3240701/zeldzame-goudjakhals-aangereden-
bij-a28-voor-het-eerst-dat-dood-exemplaar-wordt-gevonden  
  
De goudhakhals wordt nu nog maar zelden in Nederland gezien, maar de kenners verwachten dat dit dier zich op 
termijn in ons land zal gaan vestigen. De goudjakhals is een beschermde soort, dat betekent dat de provincie 
eventuele schade moet vergoeden. De goudjakhals is een slag kleiner dan de wolf en hij vangt doorgaans kleinere 
prooien dan de wolf, vooral hazen en konijnen. Maar de goudjakhals pakt soms reeën en schapen.  
Heeft de provincie Utrecht alle regelingen getroffen voor het geval dat de goudjakhals in onze provincie schade 
veroorzaakt? Zo nee, zijn de twaalf provincies regelgeving aan het voorbereiden?   
In de periode tot 1-1-2023 worden dierhouders voorbereid op de komst van de wolf. Worden ze op een vergelijkbare 
manier voorbereid op de komst van de goudjakhals?  

 

Antwoord: 

De Goudjakhals is opgenomen in bijlage V van de Habitatrichtlijn maar is niet aangewezen als beschermde soort 

in de Wet natuurbescherming. Op grond van deze wet (en, binnenkort, de Omgevingswet) kan er daarom geen 

tegemoetkoming worden verstrekt voor eventuele schade. Er wordt dan ook geen gezamenlijke regeling in 

interprovinciaal verband voorbereid om dit te doen. Ook worden dierhouders niet specifiek voorbereid op de komst 

van deze soort. 

 

Het IPO heeft de minister van LNV in januari 2019 verzocht om de soort te beschermen waarmee de soort ook 

onder de tegemoetkomingsregeling bij schade zou komen te vallen. Namens de minister is in maart 2019 

aangegeven dat dit niet meer onder de Wet natuurbescherming zou gebeuren, maar dat pas aan het voorstel 

tegemoet gekomen kon worden als de Omgevingswet van kracht werd en het opgenomen kon worden in het Besluit 

activiteiten leefomgeving. Naar aanleiding van de vondst van de Goudjakhals nabij Zeist is bij het ministerie 

geïnformeerd naar de stand van zaken. Aangegeven is dat er nog altijd geen standpunt is bepaald ten aanzien van 

het opnemen van de Goudjakhals op de lijst van beschermde soorten. Met de andere provincies zal worden 

afgestemd of er een nieuw verzoek aan het ministerie zal worden gedaan.  
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