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Betreft: Advies 20-019 over het MB pootringen voor vogels in gevangenschap

Mevrouw de minister,
Op 30 november ontving de Minaraad de adviesvraag inzake het ontwerp van ministerieel besluit
tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor
de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels.
In de adviesvraag wordt gesteld dat deze wijziging noodzakelijk is om fraude in de toekomst te
verminderen. In het handhavingsrapport van 2018 van de natuurinspectie het Agentschap voor
Natuur en Bos wordt inderdaad opgemerkt dat vogelhouders sinds 2014 naast metalen ringen ook
plastic ringen mogen gebruiken en dat deze kunststofringen “zeer fraudegevoelig” zouden zijn1.
Het houden van beschermde vogelsoorten in gevangenschap wordt geregeld via artikelen 41 tot
en met 48 van het besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en
soortenbeheer (het zgn. Soortenbesluit).
De Raad wil met het oog op het voorkomen van illegale praktijken in dit briefadvies in de eerste
plaats wijzen op het belang van responsabilisering van de vogelhoudersverenigingen. Zoals ook
gesteld in het verslag bij het Soortenbesluit zijn deze verenigingen via het afleveren van ringen
aan vogelhouders immers “in de eerste lijn in de mogelijkheid om potentiële onregelmatigheden
te detecteren”. Artikel 45, § 4, 3°, van het Soortenbesluit voorziet dan ook in de mogelijkheid om
de erkenning van een vereniging in te trekken wanneer deze “overtredingen van de bepalingen
van dit besluit pleegt, doet plegen, bevordert of tolereert.”
In tweede orde meent de Raad dat deze wijzigingen aan het Ministerieel besluit zijn ingegeven op
basis van vaststellingen van fraude met kunststofringen door de natuurinspectie van het
Agentschap voor Natuur en Bos. De Raad ondersteunt daarom ook de voorgestelde wijzigingen,
maar vraagt om te duiden waarom er hierbij een onderscheid wordt gemaakt tussen zangvogels
en niet-zangvogels.

1

Handhavingsrapport 2018, p. 27.

Ten slotte verwijst de Minaraad naar het advies van 18 februari 2016 over de wijziging van diverse
bepalingen van het Soortenbesluit. Daarin gaf de Raad aan dat “men momenteel niet moet

aangeven hoeveel volwassen reproductieve oudervogels ( / ) men in zijn bezit heeft bij het
aanvragen van een hoeveelheid ringen.”. De Raad vraagt daarom om ook artikel 43, 2°, van het

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer als
volgt aan te passen: “de aanvraag tot het verkrijgen van een hoeveelheid ringen, die gericht is aan

een vereniging, bevat een ondertekende clausule waarin de aanvrager verklaart ook werkelijk te
beschikken over een voldoende hoeveelheid volwassen reproductieve oudervogels (( / ) om
een vergelijkbare hoeveelheid specimens in gevangenschap te kweken die behoren tot soorten
waarvoor die gesloten pootringen vereist zijn. De aanvraag wordt vergezeld van een lijst van de
ouderparen (met hun ringnummers) die de aanvrager in bezit heeft.”.
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