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Wat doen bij overtreding van de Vogelwet?

Flora- en Faunawet

De inmiddels in werking getreden Flora- en Faunawet vervangt onder meer

de Vogelwet uit 1936. Welke overtredingen zijn er zoal:

- het uithalen van nesten cq het rapen van eieren

- het vernietigen van nesten, bijvoorbeeld door kapwerkzaamheden of wa-

terinlaat

- het verstoren van broedende vogels
- het buiten het jachtseizoen jagen op vogels die binnen het jachtseizoen

mogen worden bejaagd
- het binnen het jachtseizoen jagen op niet toegestane soorten

- het in beheer hebben van wilde vogels (behoudens hulp in geval van

nood).

In de ledenvergadering van september 1996 is uitgebreid van gedachte ge-

wisseld over de rol van de Vogelwerkgroep en haar individuele leden als

overtredingen van de Flora- en Faunawet worden gesignaleerd. Deze discus-

sie werd gehouden naar aanleiding van een artikel in Fitis 32(2): 66-69 van

dat jaar. Het verslag van deze vergadering en de afspraken die toen

gemaakt zijn, kunt u lezen in Fitis 32(4). Tijdens deze vergadering is bespro-
ken waar u (vermeende) overtredingen van de Flora- en Faunawet kunt mel-

den.



74

Fitis 33 (2) 1997

Tabel 1. Overzicht van vogelvrije soorten.

Soort Periode waarin

de jacht is geopend

Toegestaan

najaar

Wilde Eend

Meerkoet

15-8 t/m 31-1

18-8 t/m 31-1

tot 1 sept een uur voor

zonsopgang tot een uur

na zonsopgang

na 1 sept half uur voor

zonsopgang tot half uur

na zonsopgang

Smient 1-9 t/m 31-1 half uur voor zons-

opgang tot half uur

na zonsopgang

Grauwe Gans

Kolgans

Rietgans

1/9 t/m 31-1 half voor zons-

opgang tot 10.00

uur 's morgens

Patrijs
Fazantenhen

Fazantenhaan

1-9 t/m 31-12

15-10 t/m 31-12

15-10 t/m 31-1

zonsopgang tot

zonsondergang

gehele jaar

Kauw

Zwarte Kraai

Ekster

Houtduif

gehele jaar zonsopgang tot

zonsondergang

niet in broedseizoen

Spreeuw
Huismus

1-6 t/m 30-11

15-6 t/m 15-9

Vlaamse Gaai 15-7 t/m 30-4 zonsopgang tot

zonsondergang

Kokmeeuw

Zilvermeeuw

16-7 t/m 14-4
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Sinds de inwerkingtreding van de Flora- en Faunawet mag op de volgende

vogelsoorten in ieder geval niet meer worden gejaagd: Houtsnip, Watersnip,

Slobeend, Wintertaling, Pijlstaart, Tafeleend, Toppereend en Kuifeend. Wan-

neer op welke soorten nog wel mag worden geschoten is in het overzicht

opgenomen.

Uiteindelijk geldt dat u aan de bel moet trekken als u een overtreding ver-

moedt. Het is uiteraard nog beter als u een foto van de overtreding kunt

maken, of een getuige heeft.

Waar moet ik een overtreding melden?

De Algemene Inspectie Dienst (AID), onderdeel van het ministerie van Land-

bouw, Natuur en Visserij (LNV), is de bewaker van de Flora- en Faunawet.

Zij maakt een procesverbaal op van een overtreding en zet het juridische
raderwerk in beweging. Bent u zeker van uw zaak, dan doet u er goed aan

meteen de AID te bellen. Deze dienst gaat daarna vaak zelf ter plekke kijken
om de overtreding vast te stellen en een proces-verbaal op te maken. Om de

AID de gelegenheid te geven zelf de overtreding vast te stellen is snelheid

van handelen noodzakelijk. De AID heeft hiervoor een centrale meldkamer in

Kerkrade 045-5466222. Deze meldkamer is 24 uur per dag bereikbaar, u

doet een melding op persoonlijke titel, dus niet namens de VWG Zuid-Ken-

nemerland. De Vogelwerkgroep ziet graag dat u naast de melding aan de

AID, ook de natuurbeschermingscommissie op de hoogte stelt van uw bevin-

dingen. Wij krijgen daarmee inzicht in de overtredingen in de regio, hetgeen

we misschien (later weer) kunnen gebruiken.
Bent u er niet zo zeker van of een overtreding van de Flora- en Faunawet

heeft plaatsgevonden, neem dan eerst even contact op met één van de le-

den van de natuurbeschermingscommissie (zie binnenkant van het achter-

blad van de Fitis).

De pers

De pers kan bij belangrijke overtredingen worden ingeschakeld. Als lid van

de VWG kunt u op persoonlijke titel contact met de pers opnemen over over-

tredingen. U doet dit dan niet namens de VWG. Om een artikel kracht bij te

zetten zal de pers u graag als voorlichter van de VWG willen typeren. U kunt

erop wijzen dat dit niet het geval is. Namens de Vogelwerkgroep is het be-

stuur verantwoordelijk voor perscontacten en zal dit worden uitgevoerd door
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de PR-commissie of de Natuurbeschermingscommissie. Deze commissies

zullen afwegen of de pers wordt ingeschakeld, of dat direct wordt overlegd
met bijvoorbeeld een beheersorganisatie.

De politie

Melding van een overtreding in het kader van de Flora- en Faunawet bij de

politie heeft geen zin. Voor overtredingen van één van de vele milieuwetten

kunt u wel terecht bij een opsporingsambtenaar van bijzondere wetten.
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Meldpunt voor overtredingen tegen vogels

- Algemene Inspectie Dienst (AID); tel.: 045-5466222

- Natuurbeschermingscommissie

Meldpunt voor directe hulp aan vogels

- Dierenambulance Haarlem; tel.: 023-5334323

- Vogelhospitaal van Stichting Vogelrampenfonds,
Kweektuinstraat 1 Haarlem; tel.: 023-5255302
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