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Onderwerp
Vervolgvragen vragen vervoer / uit het lijden verlossen van
gewonde wilde dieren

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Dank aan het college voor het beantwoorden van onze eerdere vragen over
vervoer/uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren. Naar aanleiding van de
beantwoording van deze vragen is voor ons nog niet alles helder.
De Partij voor de Dieren legt daarom de volgende vervolgvragen aan u voor.
1.

In het antwoord geeft u aan: ‘De Regeling natuurbescherming bevat een landelijke
vrijstelling voor het vervoeren van gewonde in het wild levende dieren per
dierenambulance.’ Dat is op zich natuurlijk goed, maar wie vergoedt de kosten als de
dierenambulance uitrukt en met een gewond wild dier naar een dierenarts moet gaan?
Antwoord
Over het algemeen worden de kosten voor dierenambulances gedekt door vrijwillige
bijdragen en donaties. Er is geen wettelijke regeling die voorziet in de oprichting en
bekostiging van dierenambulances.

2.

De jachtverzekering van de jachthouder is alleen van toepassing in het jachtveld. De
openbare weg is geen jachtveld van de jachthouder. Bij navraag blijkt dat de
verzekering inderdaad niet gedekt is op of langs de openbare weg, juist daar waar
soms opgetreden moet worden door jachtaktehouders. Op het moment dat in opdracht
van de politie wordt gewerkt om een gewond dier de nodige hulp te verlenen buiten
het terrein van de terreinbeherende organisaties is de werkgever van
terreinbeherende organisaties ook niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel.
Een verzekering hiervoor kan niet worden afgesloten volgens onze informatie, ook al
geeft u aan dat het een privaatrechtelijke kwestie is. Dit probleem van verzekering blijft
bestaan. Dit werd in het verleden altijd gedekt via een verzekering van de politie, maar
daar is nog steeds onduidelijkheid over. De politie heeft nog steeds geen bevestiging
gegeven dat het valwildteam bij optreden langs de openbare weg verzekerd is. Kunt u
bevestigen dat het valwildteam via de politie verzekerd is? Zo nee, bent u bereid om
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hierover in overleg te gaan en te voor te zorgen dat dit geregeld wordt? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord
Wij zijn niet op de hoogte van de verzekering die eventueel door de politie is
afgesloten voor derden en kunnen daar dan ook geen mededelingen over doen.
Volgens onze informatie is het optreden langs de openbare weg wel gedekt door de
meest voorkomende aansprakelijkheidsverzekeringen. Overigens zijn wij wel
voornemens om, mede naar aanleiding van uw vragen, met de twee ZuidHollandse politieregio’s in overleg te gaan.

Den Haag, 6 april 2021
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

