Nieuwe vlaamse regelgeving inzake soortenbescherming en soortenbeheer

.goedgekeurd door de vlaamse regering op 15 mei 2009‐08‐22
. inwerkingtreding voorzien op 1 september 2009‐08‐22
.heft kb van 9/09/1981 en zijn uitvoeringsbesluiten op.
.besluit omvat 9 hoofdstukken waarbij hoofdstuk 6 op het houden van vogels slaat hoofdstuk 6:
regels inzake het houden van vogels,
Categorie 2:soorten waarop de basisbeschermingsbepalingen van toepassingen zijn,maar iets
striktere afwijkingsmogelijkheden
.het soortenbesluit is van toepassing op:
.Inheemse vogelsoorten: van nature in het wild voorkomend in het vlaam gewest.
.uitheemse vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen op het europese grondgebied van de
Europese unie
Overige uitheemse soorten, voor de introductie van specimens van die soorten in het wild of de
Toepassing van beheerregelingen met betrekking tot het wild voorkomen populaties ervan.
.uit definitie van de soort in art . 1 soortenbesluit volgt dan het besluit van toepassing is op alle
ondersoorten , rassen en variëteiten van een soort.
(2 eerste delen van de latijnse naam =soort het 3de en volgende zijn de onder soorten )
.soortenbesluit niet van toepassing op bepaalde soorten:
Gedomesticeerde soorten , rassen of variëteiten .(=mutanten)
.de diersoorten die onder het jachtwild vallen ,vermeld in artikel 3 van het jachtdecreet, behalve
voor aspecten die niet geregeld worden in de redelgeving op het vlak van de jacht .
.de uitheemse soorten , vor in ‐, uit –en doorvoer, vermeld in artikel 6 van de bijzondere wet
Van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen .
.principe :het houden van specimens van de beschermde vogelsoorten is toegestaan indien voldaan
aan volgende voorwaarden :
. 1 het gaat om specimens die in het vlaams gewest in gevangenschap zijn geboren en gekweekt. Dat
Word aangetoond met een gesloten pootring die voldoet aan de bepallingen van artikel 42,43 en 44
.2 het gaat om specimens die afkomstig zijn uit andere belgisch gewest of uit een andere lidstaat van

De europese unie en die er op een legale wijze onder zich werden gehouden .dat wordt aangetoond
met een van de onderstaande merkingsmethoden:
.a) een gesloten pootring die voldoet aan de relevante regelgeving van een ander belgisch gewest
Of lidstaat van de europese unie en die aantoonbaar rechtmatig is afgegeven
.b) een andere rechtmatig afgegeven merkteken dan een gesloten pootring ,dat voldoet aan de
Relevante regelgeving van een ander belgisch gewest of een lidstaat van de europese unie en dat
Aantoonbaar rechtmatig is afgegeven .
. uitzondering t.e.m 31/12/2015: vinken die destijds legaal werden gevangen:open potring
. deze vrijstelling geldt niet voor het vervoer of de verhandeling van de eieren van die
vogelsoorten: dit blijft m.a.w. verboden
. basisvereisten waaraan gesloten pootring moet voldoen :
.1 niet –vervormbaar en slijtvast
.2 naadloos =een ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad of las ,waarmee op geen
enkele wijze is geknoeid
.3 voorzien van een uniek kenmerkteken
.4 het formaat van de ring moet zodanig zijn dat hij , nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel
is aangebracht , niet meer kan worden verwijderd van de poot zonder beschadiging of verandering
Wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt . bij het bevestigen van de ring
Mag de poot niet worden verwond .
De minister stelt bijkomende voorwaarden vast (in MB), gericht op de kenmerken en kwaliteit van de
ring,om fraude te vermijden.
. de gesloten pot ring zijn persoonlijk , ze mogen door de vogelhouders die ze hebbe aangevraagt
niet worden verhandeld, geruild of ter beschikking gesteld aan derden om vogel te ringen die niet
door de aanvrager zelf gekweekt werden .
. vogels die in het vlaam gewest in gevangenschap geboren zijn,moeten worden geringd met
Pootringen die zijn afgeleverd conform soortenbesluit.
. de vogels mogen alleen worden geringd met ringen waarop her jaar waarin de vogels zijn geboren is
Weergeven , als onderdeel van het unieke merkteken .
. gesloten pootringen mogen allen worden aangebracht bij vogels die in gevangenschap zijn geboren
in het jaar dat op de ring is weergegeven,als onderdeel van het unieke merkteken , en die in
Overeenstemming met dit besluit geringd moeten worden met een gesloten pootring.

. afleveren van de ringen:
.gesloten pootringen enkel af te leveren door erkende vereniging .
. aanvraagformulier moet 2 clausules bevatten:
. aanvrager verklaart de voorbije vijf jaar gen veroordeling te hebben opgelopen wegens
Overtredingen van de regelgeving inzake het houden van vogels in gevangen ,waarbij er
Een verbod opgelegd werd tot het houden in gevangenschap van specimens van beschermde
Vogelsoorten
. aanvrager verklaart ook werkelijk een vergelijkbare hoeveelheid specimens in gevangenschap te
Kweken die behoren tot soorten waarvoor die gesloten pootringen vereist zijn.
De verenigingen wijzen een aanvraag tot het verkrijgen van pootringen geheel of gedeeltelijk af als
Redelijkerwijze vermoet kan worden dat de aanvrager in strijd zal handelen met de bepalingen van
dit besluit of als de aanvrager een overmatig aantal pootringen . ze melden dat aan het agentschap
Verenigingen krijgen daardoor een wettelijke slag om de arm,maar ook een verantwoordelijkheid om
op te treden i.g.v. duidelijke wantoestanden .
. lijst fraudegevoelige soorten :
. lijst kan opgesteld worden voor Europese vogelsoorten waarvan de wilde populaties kwetsbaar zijn
Voor de onttrekking van het wild met het oog op het frauduleus in de handel brengen ervan ,
Alsof ze in gevangenschap zijn geboren en gekweekt .
. voor het houden van specimens van deze soorten gelden de bepaalde bijkomende
registratieverplichtingen .
. opname in lijst is mogelijk wanneer voldaan aan min.2van 3 volgende voorwaarden:
. de soort in kwestie is zodanig zeldzaam of bedreigd in de Europese unie
De soort in kwestie is algemeen aanvaard dat ze moelijk te kweken is in gevangen schap
. specimens van de van de soort in kwestie hebben een relatief hoge geld waarde in de vogelhandel.
. voorwaarden gesloten pootringen :
. de pootringen moeten van een dergelijke kwaliteit zijn dat de binnendiameter noch langs fysissche
Noch langs chemisch weg kan worden veranderd.
.de pootringen mogen niet uitgevijld,gerekt,doorgezaagd of op enige andere wijze aangepast
worden.

. de pootringen moeten cilindervormig zijn en de beide openingen ervan moeten dezelfde diameter
Bezitten.
. de pootringen met een diameter gelijk of groter dan 2,3 mm zijn vervaardigt van verhard
aluminium.
. in afwijking hiervan kunnen pootringen voor roofvogels (accipitriformes) vervaardigt zijn van
roestvrij staal.
. in afwijking hier van kunnen pootringen voor watervogels behoren tot een van de volgende orders
Vervaardigt zijn van kunstof of roestvrij staal :1 eendachtigen (anseriformes), 2 ooievaarachtigen
(ciconiiformes) en 3 steltloperachtigen (charadriformes) .
. de pootringen zijn voorzien van een kleurlaag die voor elk jaar waarin de ring wordt aangebracht,
Verschillend is.
. de pootringen aangebracht bij vogels van bepaalde soor moeten voldoen aan de voor de betrokken
Soort vastgelegde maximumbinnendiameter .
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