
Vraag het de 

FXRERT Wilt u meer weten over een facet van de jachtpraktijk? 
In deze rubriek kunt u terecht met al uw vragen, van 
jachtveldafmeting tot be iap in~ van ~ner i f ieke wildsoorten. 
Deze keer een vreag awl scha -ken. 
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Oti@deze vraag te beantwoorden moe en we K~jken 3 
~ # a r t i k e l 3 . 2 2  van de Regeling natuurbescherming. 
C" ddierin staat dat aan iedereen vrijstelling wordt 

erleend voor het onderzich hebben van dieren*, maar 
uitsluitend als het betreffende dier kennelijk in het wild 
j gestorven buiten schuld of medeweten van degene 

die zich het dier heeft toegeeigend. Dus als u een verboden is om een vogel onderzich te hebben d 
doodgereden ree Langs de openbare wegvindt, mag u wordt genoemd onderdeVogelrichtlijn. Hierop 
dat op grondvan deze bepaling meenemen. Magdat bestaan twee uitzonderingen. Men mag de dodevogel i 
ookals u zelf het ree heeftdoodgereden? Uitde in zijn bezit hebben als deze legaalverkregen is (via i 
toelichting bij de Regelingvolgt dat dit is toegestaan jacht, beheerof schadebestrijding) of als men de dood i 
zolang u het dier niet opzettelijk heeft gedood. Als 
zich aan de geldende snelheidsbepalingop een 

gevonden vogel-zolang men geen verwijtbare schuld i 
heeftaan de dood van het dier- binnen drie dagen - 

bepaalde weg houdt en ersteekt onverhoopt een ree. aflevert bi 
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over, dan kan u nietverweten worden dat u dat ree , . * -,- w 

opzettelijk heeft aangereden. In dat geval is de Genoemd in bijlage 1, behorende bij artikel3.25 van : 
vrijstellingvoor u toepasbaar en magu het dode d i  itnatuurbescherming: boommarter, bunzing, i 
meenemen. In het kadervan een adequatevalwild- edelhert, haas, hermelijn, konijn, ree, : 

registratie is hetvanzelfsprekend wenselijkdat u bij rrer, vos, wezel en wil 
de politie melding maaktvan hetvalwild. 

I8 &&&@, . Letop als het een aanrijding betreftmet een ree, 
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edelhert, damhert of wild zwijn en het dier is niet dood. Jeroeniioefnagels 
€en gewond of ziekdier mag men uitsluitend onder - --< , m7-s - c' zich hebben als voorvervoer melding is gemaakt bij de 
meldkamervan de politie en voorzover datvervoer 
gebeurt dooreen door de politie aangewezen I 

vervoerder. Verder geldt dezevrijstelling niet voor dode 
vogels. In de wet Natuurbescherming staat dat het 
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