
Vogels prepareren  

onder de  

Wet natuurbescherming 

Hoe wordt u geregistreerd preparateur? 
 

RVO en merktekens voor preparaten 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de 
uitvoeringsinstantie van het Ministerie van Economische 
Zaken. Bij deze instantie kunt u merktekens aanvragen  
welke aan preparaten van uit het wild afkomstige vogels 
moeten worden bevestigd. U dient zich echter eerst te  
registreren als preparateur. U heeft hiervoor geen diploma 
of vergunning (meer) nodig. 
 

Account aanmaken 
Ga naar de website www.rvo.nl en klik rechtsboven in uw 
scherm op ‘mijnrvo’. U komt op een nieuwe pagina waar 
wederom rechtsboven enkele opties staan. Klik op ‘inlog-
gen op mijn.rvo.nl’. U krijgt een inlogscherm met 3 opties. 
Geadviseerd wordt om in te loggen als particulier met uw 
DigiD nummer, tenzij u een operationeel beroepsmatig 
preparateursbedrijf exploiteert. Maak vervolgens uw  
account aan. 
 

TAN-codes bestellen 
Eenmaal ingelogd kiest u voor de optie ‘Mijn dossier’ 
rechtsboven in het scherm. Controleer uw gegevens en 
scroll naar beneden totdat u rechts in de kolom de knop  
‘TAN-codes bestellen’ ziet. TAN-codes zijn een soort  
digitale handtekening die u bij elke mutatie in het systeem 
van RVO moet invullen. U dient deze eerst aan te vragen 
voordat u merktekens kunt aanvragen of een melding kan 
doen. 
 

Merktekens aanvragen 
Klik op de knop ‘Vergunning en erkenning aanvragen’. 
Scroll naar beneden en klik op ‘Dieren prepareren’. Rechts 
onder de kop ‘Direct regelen’ treft u de link ‘Merktekens  
aanvragen’ aan. Doorloop de 4 stappen in de pop-up  
pagina en sluit deze na afloop af.  
NB zet de pop-up blokkering van uw pc / webbrowser uit! 
 

U kunt setjes van 10 merktekens bestellen. Zorg dat u  
voldoende bestelt en in voorraad heeft. U bent verplicht 
om de ontvangst of vondst van een vogel binnen 3 dagen 
te melden. De voornoemde procedures nemen meer tijd 
in beslag, regel dit dus tijdig. U weet natuurlijk nooit van  
tevoren wanneer u een vogel vindt of aangeleverd krijgt! 

Vogel melden 
Heeft u de merktekens ontvangen? Bezoek dan opnieuw 
de pagina ‘Vergunning en erkenning aanvragen’ om een  
melding van een vogel te doen.  
 

Zoek de Nederlandse én Latijnse naam van de vogel op, 
de vindplaats, de NAW gegevens van de eigenaar van de  
vogel en het merktekennummer dat u aan de vogel  
bevestigt. Klik op de knop ‘Vergunning en erkenning  
aanvragen’. Scroll naar beneden en klik op ‘Dieren prepa-
reren’. Rechts onder de kop ‘Direct regelen’ treft u de link 
‘Gebruik van merktekens melden’ aan. Doorloop de 5 
stappen in de pop-up pagina. Bij stap 3 (Contactgegevens) 
kunt u op ‘Ja’ klikken, bij een vraag van RVO nemen ze 
dan contact met u op en niet met bijvoorbeeld uw klant. 
Bij stap 4 (Melding) dient u alle gegevens in te vullen. Na 
controle (stap 5) sluit u deze pop-up pagina af. Heeft u 
meerdere vogels te melden, dan moet u per vogel dit  
traject doorlopen. 
 

Preparaat afmelden 
Zodra u het preparaat heeft geprepareerd en aflevert 
moet u het afmelden. Log wederom in en zoek uw mel-
ding in het systeem op aan de hand van het merkteken-
nummer. Vul de aflevergegevens in en sluit af. Is het  
preparaat voor u zelf? Ook dan moet u het afmelden.  
 

Eenmaal afgemeld kan de eigenaar van het preparaat  
niet meer gewijzigd worden. Aangezien handel (inclusief 
weggeven, ruilen, verkoop, enz.) van beschermde uit het 
wild afkomstige vogels en producten (lees preparaten) 
daarvan verboden is, is vervreemding juridisch gezien  
niet mogelijk. 
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