
Er is een dode vogel in Nederland 

De vogel is onopzettelijk gedood of een natuurlijke dood gestorven 

Het betreft een wilde, van nature in NL voorkomende vogel 

De vogel is opzettelijk maar legaal gedood 

(jachtwild, beheer, schadebestrijding, ontheffing 

en/of vrijstelling; pluimvee of gehouden vogel) 

De eigenaar heeft de 

vogel (mogelijk)  

onrechtmatig in bezit 

(eigenaar hoeft niet 

dader te zijn!) 

Het betreft een gekweekte vogel 

U heeft de dode  

vogel zelf gevonden en 

wordt eigenaar 

De preparateur meldt (de ontvangst van) de dode vogel 

binnen 3 dagen via mijnrvo.nl, voorziet de dode vogel van 

een voorgeschreven merkteken deel A en registreert soort-

naam, vermoedelijke doodsoorzaak, vindplaats en datum 

De dode vogel heeft 

een gesloten pootring 
Iemand anders vindt  

de dode vogel en 

wordt eigenaar 

De vogel is  

illegaal gedood 

U wilt de dode vogel zelf 

prepareren, registreert u 

bij MijnRVO.nl en wordt 

daarmee de preparateur 

De eigenaar brengt de 

dode vogel naar een 

bij MijnRVO.nl geregi-

streerde preparateur 

Het preparaat mag niet worden verhandeld  

(verkopen, aanbieden voor verkoop, vergeven, ruilen, enz.) 

Zodra de dode vogel is geprepareerd voorziet de  

preparateur het preparaat van een voorgeschreven  

merkteken deel B en draagt het eventueel tegen  

prepareerkosten over aan de eigenaar 

nee 

nee 

De vogel mag niet  

geprepareerd worden 

 

Indien tijdens het  

prepareren blijkt dat de 

vogel illegaal is  

gedood, kan de  

preparateur dit melden 

bij de nVWA en in 

Mijnrvo.nl indien er een 

merkteken aan de dode 

vogel is gekoppeld 

nee 

De dode vogel valt 

onder CITES Bijlage A. 

Document is aanwe-

zig, ook eventuele 

microchiptransponder 

De dode vogel valt 

onder CITES  

Bijlage B, C of D 

en/of 

behoort tot een  

algemeen gehouden 

en/of veel  

gekweekte soort 

De dode vogel mag 

door een ieder gepre-

pareerd worden, met 

behoud van gesloten 

pootring (merkplicht) 

Het preparaat mag 

worden verhandeld 

mits geldig CITES  

document (BOD/

Stuffed/Commercial) 

verkregen is 

De dode vogel mag 

door een ieder  

geprepareerd worden, 

geen merkplicht 

Het preparaat mag 

worden verhandeld,  

al dan niet met  

behoud van een  

eventuele gesloten 

pootring 

Het preparaat mag, 

inclusief een  

overdrachts-

verklaring worden 

verhandeld  

De dode vogel mag 

door een ieder  

geprepareerd worden, 

geen merkplicht 

De eigenaar  

registreert gegevens 

herkomst en bewijs 

legaliteit bemachtigen 

vogel en verstrekt 

(een kopie van) 

deze aan de  

preparateur 

Vogels prepareren onder de Wet 

natuurbescherming 1 januari 2017 

Deze folder met dit stroomschema betreft een 

interpretatie van de regelgeving op het moment 

van samenstelling door Bos en Fauna. Wetgeving 

verandert regelmatig, ook door jurisprudentie, u 

dient zichzelf van de actuele regels op de hoogte 

te stellen. 

Aan dit schema zijn op geen enkele wijze rechten 

te ontlenen, nog kan Bos en Fauna aansprakelijk 

worden gesteld voor claims van schade of 

aansprakelijkheid als gevolg van gebruik van dit 

schema. 
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