Reglement Beschermde vogels
In ons land gelden er voor beschermde vogels speciale
regels voor het ringen. De basis van die regels vindt zijn
oorsprong inde Europese wetgeving. Alle vogels die in
de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in hte
kader van de Flora en Fauna wet beschermd.In deze wet
is geregeld, dat gekweekte vogels gehouden mogen
worden, mits zij een pootring hebben die is afgegeven
door een erkende vogelbond (zoals de N.B.v.V.). Dit
geldt voor inheems beschermde vogels en uitheems
beschermde vogels (CITES bijlage A, een overeenkomst
over de internationale handel in bedreigde in het wild
levende dier- en plantensoorten). Wij zullen proberen op
een zo eenvoudig mogelijk wijze weer te geven met
welke regels een vogelliefhebber te maken kan krijgen.

Ringenregeling beschermde gefokte vogels.
In de Flora- en faunawet staat dat gefokte vogels een gesloten pootring moeten hebben.
Dit zijn:
- alle beschermde inheemse vogels
- alle beschermde uitheemse vogels die zijn opgenomen in Bijlage A van Europese
Verordening 318/2008, de zgn.CITES vogels. Meer informatie over CITES
verordeningen vindt u op de website van de overheid.
Dit geldt ook voor hybride vogels, als daarbij een beschermde vogel is betrokken.
In een besluit van de minister (Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere
merktekens) staat welke vogels dat zijn en hoe die ringen er uit moeten zien. Deze ringen
hebben o.a. een breukzone, waardoor er niet mee gemanipuleerd kan worden (oprekken).
U vraagt de ringen aan bij de vogelbonden die door het ministerie van LNV zijn erkend. Ook
voor vragen over de regeling kunt u bij de vogelbonden terecht. De NBvV is één van de de
door de minister erkende bonden.
Op de site van de N.B.v.V. vindt u de officiële lijst van beschermde inheemse en uitheemse
vogels. Hier kunt u ook de desbetreffende ringmaat terugvinden.

Bij het invullen van het ringenformulier moet u
nauwkeurig tewerk gaan. Vul alle vragen in, want
anders kan uw aanvraag niet worden behandeld. In
alle gevallen dient u het BSN nummer op te geven
(vroeger Sofinummer). Als op het bondsbureau uw
aanvraag is goedgekeurd worden de gegevens van de
aanvraag digitaal doorgegeven aan het ministerie van
LNV. De controlerende instanties (politie en AID)
beschikken dus altijd over de gegevens van de aan u
verstrekte ringen en de door u aangevraagde ringen.
Uiteraard is dat gemakkelijk bij een eventuele
controle, maar zeker ook om misstanden tegen te
gaan.

Extra regel voor bijlage A vogels.
Als u voor vogels welke in de bijlage bij de “Regeling” zijn aangeduid met A of A- ringen
(CITES vogels) aanvraagt dan bent u verplicht ook het aantal ouderparen op te geven. Dit
betekent dat u alleen ringen voor deze vogels kunt aanvragen als u ook inderdaad
oudervogels in uw bezit heeft. De ringmaat die in de regeling staat is voorgeschreven. In
principe heeft u geen andere ringmaat nodig. U mag ringen met een kleinere ring, maar een
grotere ringmaat mag u alleen gebruiken als dat noodzakelijk is. Die noodzaak blijkt in alle
gevallen uit de dikte van de poten van verwante vogels. Dat wil zeggen dat de poten van één
van de ouders, het ouderpaar of eerdere nakweek van hetzelfde ouderpaar, dikker zijn dan
gemiddeld. Kwekers moeten bij controle aannemelijk kunnen maken dat het gebruik van een
grote ringmaat noodzakelijk was. Om dat aannemelijk te maken, kunnen foto’s worden
gemaakt van de poten van (één van) het ouderpaar of eerdere nakweek van hetzelfde
ouderpaar. Op deze foto moet te zien zijn dat de ring te strak zit of dat de pootring is
ingegroeid. Bewaar bij de foto’s zoveel mogelijk gegevens, zoals de datum waarop de foto
gemaakt is, de ringinscriptie, de ringmaat, naam en adres van de kweker en de vogelsoort.
Moet een pootring van een beschermde vogel verwijderd worden, laat dat dan altijd doen
door een dierenarts. Laat hem of haar een verklaring opstellen met daarop de datum, de
ringinscriptie, de reden van verwijderen van de pootring, naam en adres van de houder en de
vogelsoort. Bewaar de verwijderde pootring en neem u contact op met Dienst Regelingen.
Om te voorkomen dat u na aankoop van een vogel in overtreding bent, is het belangrijk dat u
de pootring van de vogel controleert. Niet naleven kan onder andere een procesverbaal en
inbeslagname van de vogel(s) tot gevolg hebben.

• De pootring moet bij een volwassen vogel nooit
kunnen worden verwijderd.
• De pootring is rond en onbeschadigd en mag niet
onderbroken zijn.
• Op de pootring van een in Nederland in gevangenschap
gefokte vogel staat de inscriptie NL, de binnendiameter,
het jaartal, de bondscode, het kweeknummer en het
volgnummer.
• De ringmaat moet overeenkomen met de maat zoals in
de bijlage bij de regeling staat genoemd. Een grotere ring
mag alleen als een dierenarts of andere expert dat
noodzakelijk acht.
• Een pootring van een buitenlandse vogel moet voldoen
aan de (wettelijke) eisen gesteld in het land van afkomst.
• Een erg wilde vogel, een beschadigde kop of
beschadigde poten kunnen wijzen op een vogel die niet
gekweekt is, maar in het wild gevangen. '

CITES algemeen
CITES betekent: Convention on International Trade in Endagered Species of Wild Fauna
and Flora. (Overeenkomst voor Internationale handel in bedreigde dieren en planten) Binnen
de EU zijn de verdragen vastgelegd in de CITES-basisverordening en de
uitvoeringsverordening. In Nederland kennen wij de Flora-en Faunawet, die ook verwijst
naar de CITES-bepalingen. Verzamelen, handelen, vervoeren of bezitten van beschermde
planten en dieren (dus ook vogels) is in principe verboden. Maar er zijn uitzonderingen op
de regel b.v. in gevangenschap geboren vogels.
Handel is in veel gevallen toegestaan, zij het dat de handelaar dan wel moet beschikken over
een certificaat. CITES beschermt alleen vogels waarin internationaal wordt gehandeld en die
(mogelijk) met uitsterven worden bedreigd. Veel vogels vallen dus niet onder CITES en
kunnen vrij worden verhandeld. Het CITES-verdrag is dus bedoeld om de soortenrijkdom
die er nu is, ook voor de toekomst te bewaren. Bij CITES zijn 174 landen aangesloten. Het
internationale CITES-verdrag heeft drie bijlagen.
•
In bijlage I staan de direct met uitsterven bedreigde vogels. Internationale handel is
verboden; in deze bijlage staan o.a. papegaaiensoorten.
•
In bijlage II staan vogels die mogelijk met uitsterven worden bedreigd, maar het nog
niet zijn. Daarom worden er nu al maatregelen genomen. Voor uitvoer is een CITESvergunning noodzakelijk.
•
In bijlage III staan vogels, die minstens in één land worden beschermd. Dat land
heeft aan andere CITES landen gevraagd de handel in die soort te controleren.
Het CITES-bureau in Den Haag is in Nederland verantwoordelijk voor de afgifte van de
verschillende CITES-documenten. U bereikt het CITES-bureau via het LNV-Loket tel. 0800
2233322 of via de website van het LNV www.minlnv.nl

CITES regelgeving in ons land.
CITES is een internationaal verdrag, maar elk land maakt
op basis daarvan zijn eigen regels. de internationale regel
gaan met behulp van cijfers I, II, III enz. De Europese
regels van het CITES-verdrag, waaronder dus ook ons
land valt, gebruiken geen cijfers, maar letters. Wij
hebben het dus over bijlage A, B.
CITES, bijlage A vogels
Voor deze vogels is een CITES-document noodzakelijk.
Op dit document vindt u de soortnaam, het geslacht, de
geboortedatum, uiteraard de gegevens van de ring. Dit
document, noem het maar een paspoort dient altijd bij de
vogel te blijven. Houders van CITES- A vogels dienen
een register (administratie) bij te houden, waarin u o.a.
noteert het nummer van het CITES-document,
soortnaam, datum aankoop, datum verkoop, jonge
vogels, datum overlijden enz. Nakweek van deze CITES
A vogels dient geringd te zijn met een erkende ring met
een vastgestelde diameter.
U heeft voor nakweek eerst een CITES document nodig bij overdracht aan een ander. Vraag
daarom eerst uw CITES-document aan en draag daarna over. U noteert in uw administratie
aan wie u de vogels heeft verkocht.
CITES, bijlage B vogels
Voor deze vogels is geen CITES document nodig. Wel wordt van u verwacht dat u de legale
herkomst kunt aantonen b.v. door een aankoopbewijs of een vaste voetring. Als u de legale
herkomst kunt aantonen, bestaat er geen ringplicht. Draagt de vogel geen ring, dan moet u
hiervan een registratie bijhouden net als bij CITES-A vogels. Neem dus geen risico en ring
alle vogels die op de lijst B voorkomen. U voorkomt daarmee problemen.
CITES, bijlage X vogels
De vogels die vermeld worden in bijlage X zijn vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage
A, maar zoveel worden gekweekt, dat er vrijwel geen wilde exemplaren meer worden
verhandeld. Ondanks dat deze vogels zijn opgenomen in de bijlage bij de ringenregeling is
het nog steeds niet vereist om de vogels van bijlage X te ringen met een naadloos gesloten
pootring. Als deze vogels worden uitgevoerd moeten deze wel een naadloos gesloten
pootring hebben. Maar ook hier geldt: neem dus geen risico en ring alle vogels die op de lijst
B voorkomen. U voorkomt daarmee problemen, als u ze later van de hand wilt doen. Op
deze lijst staan b.v. Kapparkiet (psephotos dissimilis) en Kapoetsensijs (carduelis cucullata).
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bij vragen waarop u geen
antwoord hebt gekregen kunt u als lid van de N.B.v.V. contact opnemen met het
bondsbureau tel.: 0164-235007 of leg uw vraag per email voor: info@nbvv.nl.

