Het Vlaamse Soortenbesluit. Wat houdt dit in?
Op 17 juni 2016 heeft de Vlaamse regering het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot soortenbescherming en
soortenbeheer (het soortenbesluit en ringenbesluit aangepast en goedgekeurd) van kracht. Dit besluit vervangt het Koninklijk
Besluit van 15 mei 2009 voor de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest.
Is van toepassing op:
 Inheemse vogelsoorten,
 Uitheemse vogelsoorten die van nature ook in het wild
voorkomen op het Europese grondgebied,
 Op de overige uitheemse soorten, voor de introductie van
specimen van die soorten in het wild of de toepassing van
beheerregelingen met betrekking tot in het wild levende
populaties daarvan.

Gesloten pootring. Door wie afgeleverd?
 Betreffende ring mag alleen worden afgeleverd door een
erkende vogelhoudersvereniging door het ministerie
(waaronder ook de A.O.B.).
 Betreffende vogelhoudersvereniging mag slechts alleen die
ringen afleveren indien aan volgende voorwaarden wordt
voldaan:

Is niet van toepassing op:
 Gedomesticeerde soorten, rassen of variëteiten (mutaties).
 Het gaat om vogels waarop het soortenbesluit van
toepassing is op vogels geboren in avicultuur in het
Vlaamse Gewest. Een gesloten pootring, met de juiste
diameter, uitgegeven door een erkende vogelbond is
hiervan het bewijs.
 Het kan ook gaan om vogels uit een ander Belgisch Gewest,
of om vogels uit een andere deelstaat van de Europese
Unie, die op een legale wijze worden gehouden. Dit wordt
onder meer aangetoond door wat volgt:
 Een gesloten pootring die voldoet aan de relevante
wetgeving van een ander Belgische Gewest of een lidstaat
van de Europese Unie die daar aan geldende wetgeving
voldoet,
 Een ander volgens de geldende wet afgegeven merkteken
dan een gesloten pootring dat eveneens voldoet aan de
relevante regelgeving van een ander Belgisch Gewest of
een lidstaat van de Europese Unie en dat aantoonbaar
rechtmatig is verstrekt. Dit geldt echter niet voor onder
meer het verhandelen van eieren van betreffende
vogelsoorten.

Gesloten pootring. Wat? Hoe?
 Betreffende ring mag niet hervormbaar zijn, moet slijtvast
zijn.
 Betreffende ring moet naadloos zijn.
 Betreffende ring moet een uniek merkteken bevatten.
 Het formaat van de betreffende ring moet dusdanig zijn dat
die nadat hij is aangebracht, niet meer kan verwijderd
worden zonder dat dit een beschadiging aan de poot van de
vogel aanbrengt.
 Bij de vestiging van de ring (bij jonge nestvogels) mag de
ring geen beschadiging (of kwetsuur) aan betreffende poot
aanbrengen.

1. De aanvraag verricht door een A.O.B.-vereniging moet een
ondertekende clausule bevatten waarin de aanvrager van de
ringen bevestigt dat hij geen bestuurlijke geldboete(s) of
veroordeling(en) heeft opgelopen wegens overtredingen tegen
de wetten op het houden van Europese vogels in avicultuur.
2. De aanvraag tot het bekomen van het aantal ringen moet ook
een clausule bevatten waarbij de aanvrager bevestigt dat hij een
vergelijkbaar aantal vogels kweekt die in gelijkheid zijn met de
aangevraagde ringen.
3. De secretaris of de ringenverantwoordelijke van de
vereniging dient de ondertekende verklaring vijf (5) jaar te
bewaren.
4. De A.O.B. heeft het recht een aanvraag of een gedeelte van
de aanvraag te weigeren bij het vermoeden van fraude.
5. De A.O.B. heeft de plicht om ieder overdadige aanvraag tot
het bekomen van ringen voor Europese vogels te melden aan
het agentschap van 'Waters en Bossen'.
6. Het spreekt voor zich dat de aangevraagde pootringen strikt
persoonlijk zijn.
7. Jonge Europese vogels kunnen en mogen enkel geringd
worden met die ringen van het jaar waarin de vogels geboren
zijn.
8. Iedere vogelhouder, iedere vogelkweker en iedere erkende
vogeloudervereniging is ertoe verplicht het toezicht te
aanvaarden van die personen die daarvoor door de overheid
belast zijn.
9. Het is ten strengste verboden om vogels die onder het
soortenbesluit vallen opnieuw en opzettelijk te introduceren in
het wild.
10. Het is verboden om nesten, eieren en nestjongen van
beschermde vogelsoorten te beschadigen of weg te nemen.
11. Het is ten strengste verboden om nog vangmateriaal
(netten, mistnetten, klapkooien enz.) in zijn bezit te hebben.
Wie dit materiaal nog bezit wordt verzocht dit zo snel mogelijk
te vernietigen.

