VHR Wildmerken.
Uitgifte en gebruik van reewildmerken bij uitvoering Reeënbeheer.

Al heel lang verzorgt de VHR de uitgifte van de reewildmerken voor reeën in Nederland.
Destijds verplicht op wettelijke basis, later op vrijwillige basis.
Doel was vooral de bestrijding van stroperij en het voorkomen van illegale handel in reeën.
Ook na de invoering van de F&Fwet is bij veel FBE’s en WBE’s het reewildmerk in gebruik
gebleven ondanks het feit dat dit niet wettelijk verplicht was. Dit leidde soms ook tot
verwarring over de status van het wildmerk.
Uitgifte van merken.
De uitgifte van de wildmerken gebeurt centraal vanuit de VHR aan de regio’s van de VHR op
basis van de door de provincie aan de FBE verleende ontheffingen waarin de aantallen te
doden reeën zijn opgegeven. Aan deze aantallen worden de unieke reewildmerknummers
gekoppeld.
Daarna verdelen de VHR regio secretarissen de merken onder de WBE’s of
reewildcommissies op basis van de toestemmingen per WBE waarop vermeldt staat het
aantal afschot (bokken, geiten en kalveren) met de daarbij behorende reewildmerknummers.
De WBE’s verdelen de merken onder de jachthouders op basis van het op hun toestemming
vermelde aantal afschot (bokken, geiten en kalveren) met de daarbij behorende
reewildmerknummers.
Uitgegeven reewildmerken waarbij geen afschot is gerealiseerd kunnen worden ingeleverd of
vernietigd. Doordat het unieke nummer al een keer is gekoppeld aan een ontheffing/
toestemming zijn ze verder waardeloos geworden.
De VHR heeft speciale wildmerken voor het valwild, die via het secretariaat zijn te bestellen.
Het gebruik van wildmerken
In de in 2007 gepubliceerde “Leidraad voor het beheer van Reeën” wordt de noodzaak
onderstreept van het gebruik van reewildmerken. Het gebruik is vierledig:





Registratie
Controle en handhaving
Wildhygiëne
Monitoren

Registratie
Door gebruik te maken van het wildmerk dat voorzien is van een uniek nummer en bevestigd
aan het ree, is het mogelijk dat ree te identificeren. Vergelijk het met de oormerken van onze
koeien. Door van te voren de nummers van de merken te vermelden op de toestemming
voor afschot is het mogelijk door middel van dat reewildmerk nummer het afschot op een
juiste manier te registreren bij de WBE en de FBE.

Controle en Handhaving
Doordat er sprake is van één uniek nummer op het reewildmerk is ook de controle mogelijk
of gehandeld is conform de verleende toestemming. Voor de handhavers is controle mogelijk
aan de hand van toestemmingen en nummers om te controleren of gehandeld is in
overeenstemming met de ontheffingen/ toestemmingen.
Wildhygiëne
Ook bij de afhandeling van de wildhygiëne speelt het reewildmerk een cruciale rol. Immers
door op de formulieren gebruik te maken van het unieke nummer van het reewildmerk dat
aan het ree is bevestigd is het altijd mogelijk te identificeren waar het ree in de keten is
gebleven.

Monitoren
Het maken van alle formulieren voor de WBE’s en jachthouders om gebruik te kunnen
maken van de toestemmingen en het terug koppelen van de afschotgegevens van de
jachthouders naar de WBE’s en vervolgens naar de FBE is een dure en vooral tijd rovende
zaak.
Ook het verkrijgen van uniforme, eenduidige gegevens is van essentieel belang voor alle
betrokkenen.
Om tot een snelle en efficiënte oplossing te komen is enige jaren geleden een digitaal
afschotregistratie systeem opgezet met als resultaat dat op een goedkope en snelle manier
het voor alle gebruikers mogelijk is de gegevens in te vullen en door te geven.
Dit bespaart zeer veel tijd en kosten voor jachthouders, WBE’s, reeëncommissies en FBE’s.
De VHR hoopt dan ook dat alle FBE’s over gaan op het gebruik de reewildmerken en een
digitale systeem zodat alle data van reeën op dezelfde wijze wordt opgeslagen, van
tellingen tot en met het gerealiseerde afschot en valwild.

Maakt het uit waar ik bij grofwild het wildmerk plaats?
De meeste mensen zijn gewend om het wildmerk in de achterloper of in het oor van het
geschoten stuk grofwild te plaatsten. Soms werd dit zelfs in de ontheffing voorgeschreven.
Echter vanwege de wettelijk verplichte traceerbaarheid is de buikwand de meest
aangewezen plaats om het wildmerk te bevestigen. Het plaatsen van het wildmerk in de
buikwand is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het wildmerk ook na het onthuiden nog
aan het karkas is bevestigd. Zo blijft de relatie zichtbaar tussen karkas en GP‐verklaring, wat
ook van belang is bij de zgn. post mortem keuring door de NVWA. Denk hierbij ook aan
eventueel gemaakte opmerkingen of abnormaliteiten op de verklaring.
Slacht u het dier zelf voor eigen consumptie, dan is het minder belangrijk waar u het
wildmerk plaatst.

Bevestig het wildmerk in de buikwand, zodat het dier ook na het onthuiden traceerbaar is.
Het plaatsen van het wildmerk in de buikwand geldt voor al het grofwild. Hiermee is de
traceerbaarheid gewaarborgd, hetgeen ook noodzakelijk is voor de NVWA bij de post
mortem keuring

