Melding afschot ree

ANB-50-150824

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

In te vullen door de behandelende afdeling
ontvangstdatum

ANB – provincie Antwerpen
Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 ANTWERPEN
T 03 224 62 62 – jacht.oost.anb@vlaanderen.be

invoerdatum

ANB – provincies Oost- en West-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73, 9000 GENT
T 09 276 20 29 – jacht.west.anb@vlaanderen.be

ANB – provincies Limburg en Vlaams-Brabant
Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 HASSELT
T 011 74 24 50 – jacht.oost.anb@vlaanderen.be

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u het afschot van een ree melden.
Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag voor dit formulier is te vinden in artikel 19, 34 en 47 van het Jachtvoorwaardenbesluit van
25 april 2014. Dat besluit legt op dat u zelf ook een ingevuld exemplaar van deze melding bijhoudt.

Gegevens van de indiener
1 Vul uw persoonlijke gegevens in.
Uw geboortedatum en geslacht hoeft u alleen in te vullen als u niet over een rijksregisternummer beschikt.
nationaliteit
rijksregisternummer
geboortedatum

dag

geslacht

.

maand

jaar

vrouw

man

voornaam

achternaam

land
postnummer

gemeente

straat

huisnummer

bus

telefoon of gsm
e-mailadres

Gegevens van de schutter
2 Vul de gegevens van de schutter in.
voornaam

achternaam

telefoon of gsm

Gegevens van het afschotplan
3 Vul het nummer van het afschotplan in.
W V - R E

-

2 0 2 1 -

0 1 1 0

Gegevens van het dier
4 Vul de datum en het tijdstip in waarop het dier geschoten werd.
datum

dag

maand

jaar

2 0 2 0

tijdstip

:

uur

5 Vul het adres in of de XY-coördinaten van de plaats waar het dier geschoten is.
postnummer

gemeente

straat

huisnummer

X-coördinaat

bus

Y-coördinaat

6 Vul het labelnummer van het dier in.
A N B

2 0 2 0

- R E E

0 0

7 Kruis de geschatte leeftijd van het dier aan.
kits (<12 maanden)

jongvolwassen (12-24 maanden)

volwassen (>24 maanden)

8 Kruis het geslacht van het dier aan.
vrouwelijk. Hoeveel embryo’s waren er aanwezig?

embryo’s

niet bekend

mannelijk
9 Vul het ontweid gewicht (leeg met kop) van het dier in.
,

kg

10 Vul de lengte van de linker onderkaak in.
mm
11 Hieronder kunt u eventueel aanvullende opmerkingen noteren.

Gegevens van het afschot
12 Kruis aan met welke jachtmethode het afschot gerealiseerd is.
aanzitjacht

bersjacht

drukjacht

drijfjacht

13 Kruis aan in welk wettelijk kader het dier geschoten is.
gewone jacht

bestrijding volgens artikel 22 van het Jachtdecreet

Ondertekening
14 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik verklaar dat het hielgewricht en de linker onderkaak van het dier gemerkt werden met hetzelfde labelnummer.
Ik stel de gelabelde onderkaak ter beschikking aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) of aan het Instituut
voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) gedurende minstens twee maanden na het verstrijken van het kwartaal waarin
het dier geschoten werd.
datum

dag

maand

jaar

2 0 2 0

handtekening
voornaam

achternaam

Aan wie bezorgt u dit formulier?
15 Stuur dit formulier binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin het dier geschoten werd, naar de bevoegde
dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het dier geschoten werd. U vindt het adres
van elke bevoegde dienst bovenaan op dit formulier.
Er zijn vier kwartalen: 1 januari - 31 maart, 1 april - 30 juni, 1 juli - 30 september en 1 oktober - 31 december.
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