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die in Duitsland wonen en die

bij u dode beschermde vogels willen laten

prepareren, dienen daarvoor bij het passe-

ren van de grens bij de Nederlandse
douane een Vogelvergunning C-2 aan te

vragen. Het lijkt mij dienstig, dat de be-
trokkene dan vraagt, of hem deze vergun-
ning in tweevoud wordt verstrekt. Het ene

exemplaar is bestemd voor Uw admini-
stratie, het andere kunt U meegeven aan

degene, die de desbetreffende vogel, nadat

!f^
e d°or U is geprepareerd, bij U komt

n a 'en. Hij zal daarmede bij het passeren
van de

grens kunnen aantonen, dat de
vogel slechts voor een bewerking in ons

onc is geweest. Het lijkt mij verder aan-
eve

enswaardig, dat U eerst een en ander
",e c z verificateur van het betrokken
douanekantoor bespreekt. dR.

Oct lïio"3119611 V3n kooivogels worden sedert 1
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vergunningen meer 'Verleend, ZO
schnjft de heer E. J. K. te H. De handel in deze

en is vanaf 1 Oct. 1942 niet meer toegestaan.

t
i' ,9 cvo 9 riervan ral

over enige jaren het aan-
n 9 evangenschap gehouden kooivogels sterk

moeten verminderen.
Het ligt m.i. voor de hand, dat dc kooivogels, die
nu nog ge ouden worden op onwettige wijze zijn

Wriïl c ’ aan9'e2‘ien deze soorten in het algemeen
moei ij in gevangenschap tot broeden komen.

annecr de controlcur-vogclwct een lijst saraen-
» e t van Vdlièrehouders in zijn omgeving', het aan-
a vogels aaritekent en d'an na enige tijd bij zijn
controle tot de ontdekking komt, dat dc soorten en

aantallen veranderd of vermeerderd zijn, heeft hij
aan het recht proces-verbaal op te maken?
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Inderdaad zijn er allerlei aanwijzingen, dat

er nog heel wat vogels, die tot de z.g. kooi-

vogelsoorten behoren, clandestien worden

gevangen. Er kan m.i. gevoeglijk worden

aangenomen, dat alle wildzangvogels, die

nu nog in gevangenschap worden gehou-
den, na 1940 werden verkregen.
Bij de door LI voorgestelde wijze van con-

trole zal het zonder meer niet mogelijk zijn
proces-verbaal op te maken. Hoewel kan

worden aangenomen, dat de kooivogels, die

door U bij een volgende controle meer

worden aangetroffen, op ongeoorloofde
wijze zijn verkregen, levert dit toch niet

voldoende grond op voor het opmaken van

proces-verbaal. Immers het enige, wat U

constateert, is het onder zich hebben, welke

handeling, althans voor bedoelde soorten,

vrij is. Alleen wanneer het bewijs kan wor-

den geleverd, dat met dergelijke vogels een

strafbare handeling is gepleegd, zoals het

vervoeren, het verkopen (niet het kopen
en te koop vragen, dat is vrij) en het van-

gen, zal tot het opmaken van een proces-
verbaal kunnen worden overgegaan. dR.

Ben vraag van de heer A. v. d. H. te L.;

Is het e'en houder van een Vogelvcrgunning F

(Tingvergunning) buitenlandse vogels,
zoals Mozam'biquc-Sijs, te gebruiken ais lokvogel
voor het vangen en ringen van vogels? Of i's dc

handeling om met lokvogels te
vangen geheel ver-

boden, indien dit niet op dc verg'unning staat aan-

gege'ven?
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Het is aan houders van dc door U bedoel-

de Vogelvergunning F zonder meer toege-
staan exotische vogels, d.w.z. vogels, die

behoren tot soorten, welke slechts buiten

Europa leven, te gebruiken als lokvogel.

dR.

Bij vonnis van 5 December 1953 van het

kantongerecht te Amsterdam is H. P. A.

van Hofwegen te Amsterdam veroordeeld

tot een geldboete van ƒ 100,—, subsidiair

een maand hechtenis, met verbeurdverkla-

ring van de in beslaggenomen vogels, te

weten: 17 levende beschermde vogels, zo-

als grasmussen, heggemussen, winterko-

ninkjes, tuinfluiters enz. (zie jaargang 1,

nr, 4, pag. 4).

Vragen over de Vogelwet kunt U inzen-
den aan de redactie-secretaris; de beant-

woording geschiedt door de heer H. J. A.

de Reuver, Hoofdcontroleur Vogelwet. In-
dien noodzakclijk, ontvangt de vragenstel-
ler rechtstreeks antwoord.

De heer W. S. te T. schrijft:
Van verschillende zijden, buiten het Rijk der Ne-
derlanden ontving ik aanvragen voor het prepare-
ren van beschermde vogels. Ik ben dicht bij de

grens woonachtig en de aanvragen komen voor-

namelijk uit de grensstreek van Duitsland. De vo-

gels worden door de douane niet toegelaten. Het is

ondoenlijk de vogels in Duitsland te laten prepa-
reren, want de afstanden zijn zo groot, dat de

vogels reeds bedorven zijn voor ze bij de prepara-
teur aankomen. Kunt U mij nader inlichten?


