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Vogelwet 1936 herzien

Andri Binsbergen

Beschermde vogels

De definitie van het begrip ’beschermde vogels’
is niet veranderd. Artikel 1 van de Vogelwet 1936

bepaalt dat dat zijn: alle vogels welke behoren

tot eender in Europa in het wild levende soorten,

met uitzondering van de tamme-duivenrassen,

de tamme Knobbelzwanen en de in artikel 2 van

de Jachtwet genoemde soorten. Omdat artikel 2

van de Jachtwet w6l gewijzigd is, is echter een

groot aantal vogelsoorten geen ’wild’ meer in de

zin van die wet, maar beschermd op grand van

de Vogelwet. Dal zijn voornamelijk eenden en

ganzen waar al jaren geen jacht meer op is ge-

opend (bijvoorbeeld de zeeeenden, de Eider, de

Bergeend en de zaagbekken) en daarnaast de

Poelsnip. Als ’beschermde vogels’ kunnen nu

ook hybriden (kruisingen) van beschermde vo-

gels of van beschermde vogels met niet-

beschermde vogels worden aangewezen. In

eerste instantie zullen kruisingen van roofvogels

worden aangewezen, omdat dat in het kader van

CITES (Convention on International Trade in En-

dangered Species) is vereist.

Delen en produkten
De verbodsbepalingen van de Vogelwet 1936

hadden tot nog toe alleen betrekking op levende

en dode vogels, al dan niet geprepareerden hui-

den en delen van huiden al dan niet geprepa-

reerd. Schedels of andere skeletdelen mocht

men daarom zonder meer hebben. Door de

wetswijziging zijn nu echter ook delen van vogels

en produkten (bijvoorbeeld lijsterpaslei) be-

schermd. Dat betekent dat voor het onder zich

hebben van bijvoorbeeld schedels een vergun-

ning nodig is, of dat er een preparateursteken

aan moet zitten. Ik merk hierbij op dat het houd-

verbod niet geldt voor schedels enzovoorts waar-

van de houder kan aantonen dat hij ze heeft ver-

worven voor het van kracht worden van het ver-

bod (dus voor 1 September 1994).

Nieuwe verbodsbepalingen

De verbodsbepalingenzijn met enkele handelin-

gen uitgebreid. Zo is het nu ook verboden om

beschermde vogels opzettelijk te verontrusten.

Bovendien is het nu niet alleen verboden om

nesten te verstoren, maar ook om nesten opzet-

telijk te vernielen, te beschadigen of weg te ne-

men. Dat geldt dus ook voor nesten die op het

bewuste ogenblik geen eieren of jongen bevat-

ten. Dit verbod is vooral van belang voor nesten

die in volgende jaren weer worden gebruikt, zo-

als van Blauwe Reigers. Ook het tentoonstellen

van vogels, delen of produkten daarvan, eieren

en nesten is voortaan verboden.

Artikel 20 geschrapt
Het verbod om nesten van beschermde vogels te

verstoren gold op grand van artikel 20 van de Vo-

gelwet 1936 niet voor nesten die zich in of tegen

gebouwen of op binnenplaatsenbevonden. Door

de wetswijziging is deze uitzonderingsbepaling

geschrapt. Het van een gevel afstoten van

nesten van Huiszwaluwen bijvoorbeeld is dus

voortaan strafbaar.

Mistnetten

De Vogelwet 1936 verbiedt vangmiddelen (opge-
somd in het Vogelbesluit) vangklaar op te stellen

en zich ermee, of met voorwerpen ter onmiddel-

lijke vervaardigingervan, in het veld te bevinden.

Handel in vangmiddelen is tot nog toe echter niet

verboden. Ter voldoening aan een Benelux-

beschikking van 1972 is voortaan het onder zich

hebben en verhandelen van mistnetten verbo-

den. Ontheffingenvan dat verbod kunnen alleen

worden gegeven ten behoeve van het ringonder-

zoek.

Schadebestrijding
Er zijn twee manieren waarop schadeproblemen

kunnen worden opgelost:

a) onbeschermdverklaring;
b) vergunningverlening.
De criteria voor beide ’oplossingen’, opgenomen

in artikel 2 en 10, zijn aangepast aan de EG-

Vogelrichtlijn. Die criteria zijn:
- indien er geen andere bevredigende oplossing

is, kan...

- in het belang van de volksgezondheid en de

openbare veiligheid,
- in het belangvan de veiligheidvan het luchtver-

keer,

- ter voorkoming van belangrijke schade aan ge-

wassen, vee, bossen, bedrijfsmatigevisserij en

wateren, of

- ter bescherming van flora en fauna.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij heeft de aanwijzing van onbeschermde

vogels op een punt gewijzigd: de Huismus, die

sinds jaar en dag onvoorwaardelijk onbe-

Op 1 September 1994 is een wijziging van de Vogelwet 1936, de Jachtwet en hoofdstuk V van de Na-

tuurbeschermingswet van kracht geworden. Die heeft vooral tot doel de wetgeving op het gebied van

de flora en fauna aan te passen aan de EG-Vogelrichtlijn, de EG-Habitatrichtlijn, de Conventie van

Bern en de Benelux-overeenkomst op het gebiedvan de jacht en de vogelbescherming. Die aanpas-

sing is ook opgenomen in het ontwerp voor de Flora- en faunawet, maar de totstandkoming daarvan

zal nog wel enige jarenop zich laten wachten. Omdat Nederland al enige malen is veroordeeld door

het Hof van Justitie van de Europese Unie wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen, onder

andere wat betreft de aanpassing van de Vogelwet 1936 en de Jachtwet, is voorrang gegeven aan

een herziening van de bestaande wetten.

In de nieuwe bepalingenzijn de bestaande principes van de Vogelwet 1936 niet aangetast, maar veel-

eer verbeterd en verscherpt. Ik zal in dit artikel de belangrijkste onderwerpen de revue laten

passeren.
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schermd is (dat wil zeggen voor onbepaalde tijd,

gedurende het hele jaar), zal voortaan voorwaar-

delijk onbeschermd zijn. Dat betekent dat perio-

diek (om de twee jaar) meet worden bezien of de

onbeschermdverklaring nog wel terecht is. Voor

1994 en 1995 is de onbeschermde periode voor

de Huismus bepaald op 15 juni tot en met 15

September. Naast de Huismus hebben alleen de

Kok- en Zilvermeeuw (15 juli - 15 april) en de

Spreeuw (1 juni -1 december) een onbescherm-

de tijd.

Valkerij

Als vogels voor de jacht zijn de Havik en de

Slechtvalk aangewezen. Deze vogels mag men

nu nog zonder vergunning onder zich hebben.

Voortaan is daarvoor een vergunning nodig.

Voor het vervoeren en in- en uitvoeren, of voor

het terugvangenvan ontsnapte vogels gold deze

vergunningplicht al. Ook het fokken van jachtvo-

gels is aan een vergunning gebonden. Boven-

dien moeten alle Haviken en Slechtvalken die

voor de valkerij worden gebruikt, worden geringd

en geregistreerd.
Voor Haviken en Slechtvalken die op het ogen-

blik van inwerkingtreding van het houdverbod

reeds werden gehouden, geldteen overgangsre-

geling. Dat wil zeggen dat niet-valkeniers die

voor 1 September 1994 Haviken of Slechtvalken

onder zich hadden (dat mocht tot nogtoe dus) -

en dergelijke zogenaamde liefhebbers zijn er -

deze vogels mogen houden, Er geldt echter wel

een ring- en registratieplicht voor deze vogels.

Vergunningen voor het vangen of uit het nest ha-

len (uithorsten) van Haviken of Slechtvalken zul-

len (en kunnen ook niet) worden gegeven. De

Nederlandse valkeniers zijn aangewezen op fok

of import.

Cultuurvogels
In de Vogelwet 1936 is door een motie van de

Tweede Kamer (op voorstel van de organisaties

van vogelhouders) een nieuw begrip ingevoerd:

cultuurvogels. Dat zijn volgens artikel 12 van de

Vogelwet 1936: vogels behorend tot bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen soorten cul-

tuurvogels voor zover de houder van de vogels

kan aantonen dat de vogels zijn gekweekt. Men

mag deze vogels en hun eieren en nesten vrij on-

der zich hebben.

Voor cultuurvogels geldt een ring- en registratie-

verplichting.
Als cultuurvogels zijn aangewezen de soorten

die al als kooivogel waren aangewezen: Merel,

Vink, Kneu, Putter, Groenling, Sijs en Geelgors.
Daaraan zijn toegevoegd: Goudvink, Barmsijs,

Ringmus, Zanglijster, Spreeuw en Huismus. Om-

dat er tot nog toe voor kooivogels geen ringver-

plichting bestond, zullen vogels van die soorten

die men reeds op 1 September in bezit had, van

een zogenaamde breekring worden voorzien.

Dergelijke ringen kunnen slechts eenmaal wor-

den aangelegd; ze broken als ze moeten worden

opengebogen. Jonge vogels moeten in het nest

al worden voorzien van een gesloten ring. Een

dergelijke ring kan alleen aan poten van zeer jon-

ge vogels worden aangebracht; ze kunnen niet

worden verwijderd zonder ze te beschadigen of

de vogelpoot te verwonden.

Voor het vervoeren, afleveren, tentoonstellen en

in- en uitvoeren van cultuurvogels met ringen die

aan de door het ministerie gestelde eisen vol-

doen, is een vrijstellingsregeling uitgevaardigd.
De eisen hebben onder andere betrekking op de

maximumdiameter, die op de ringen moet wor-

den aangeduid, en op de voor elke vogel unieke

inscriptie.

De Zanglijster is toegevoegd aan dezogenaamde cultuurvogels. Delen en produkten van vogels (bijvoorbeeld lijsterpastei) zijn

nu ook beschermd. Foto: Henk Harmsen.
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Kievitseieren

Bij de indiening van het wetsontwerp had staats-

secretaris Gabor aangekondigd van plan te zijn
alleen nog in Friesland het zoeken en rapen van

kievitseieren toe te staan. De Tweede Kamer

heeft de bepalingen echter bij amendement zo-

danig gewijzigd dat er alleen een raaptijd voor

het hele land kan worden bepaald, die ligt tus-

sen 1 maart en 9 april. Een raaptijd kan worden

vastgesteld voor zover naar het oordeel van de

bevoegde minister de belangen van natuurbe-

houd zich daartegen niet verzetten. Bij het zoe-

ken en rapen mag men zich niet door een bond

laten vergezellen. Bovendien moet de zoeker als

hij zoekt op grond die niet van hem is of die niet

door hem wordt gebruikt, een schriftelijke

toestemming hebben van de grondgebruiker.
Een nieuwe bepaling, die eveneens bij amende-

ment is opgenomen, is de verplichting voor de-

gene die zoekt en raapt om nesten en legsels

van weidevogels te beschermen. De staatsse-

cretaris heeft in het voorjaar van 1994 al een

raaptijd bepaald (1 maart tot en met 8 april) en

mede op aandrang van de Eerste Kamer de door

de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten

en de Vereniging voor Weidevogelbescherming

Vanellus vanellus uitgegeven 'eierzoekkaarf er-

kend als bewijs dat zoekers deelnemen aan de

’nazorg’. Aan de hand van de ervaringen in het

raapseizoen 1994 zal de regeling eind 1994 wor-

den geevalueerd en worden beslist over eventu-

ele aanpassingen.

Eenden en ganzen

Voor de wetswijziging behoorden ’alle soorten

eenden en ganzen’ tot het wild in de zin van de

Jachtwet. Nu zijn dat alleen nog de volgende
soorten eenden en ganzen: Rietgans, Kleine

Rietgans, Kolgans, Grauwe Gans, Canadese

Gans, Brandgans, Rotgans, Smient, Krakeend,

Wintertaling, Wilde Eend, Pijlstaart, Zomerta-

ling, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend en Topper-

eend. Alle andere Europese soorten eenden en

ganzen zijn daardoor nu beschermd op grond

van de Vogelwet 1936. Dat lijkt een hele verande-

ring, maar dat is het in de praktijk niet. Op grond

van een overgangsbepaling mogen deze soorten

namelijkworden gehouden, zoals nu ook het ge-

val is, zij het dat er een verplichting tot ringen is,

Bovendien is de handel in deze soorten verbo-

den.

Bevoegdhedenopsporingsambtenaren
Op grand van de oude bepalingen hadden

opsporingsambtenaren slechts beperkte moge-

lijkheden. Zo mochten zij bijvoorbeeld niet overal

ter controle komen, maar alleen ter inbeslagne-

ming. Door de wetswijziging mogen zij nu op el-

ke plaats komen 'voor zover dat voor de vervul-

ling van hun taak redelijkerwijs nodig is’. In wo-

ningen mogen zij echter tegen de wil van de be-

woner alleen komen met een schriftelijke last,

die onder andere kan worden afgegeven door

een officier of een hulpofficier van justitie. Deze

uitbreiding van bevoegdheden geeft betere mo-

gelijkheden voor de controle van onder andere

vogelhouders en preparateurs.

Veel ongewijzigd
Hoewel de wetswijziging op veel onderwerpen

betrekking heeft, zijn veel bepalingen ongewij-

zigd gebleven. Zo blijft bijvoorbeeld het systeem

voor het opzetten van beschermde vogels ge-

handhaafd. Het enige is dat handel in opgezette

vogels niet meer wordt toegestaan. Dat betekent

dat de preparateurs geen verkoopvoorraad kun-

nen aanleggen, maar alleen in opdracht van de

brenger van een vogel deze mogen prepareren.

Ook de bepalingen voor vergunningen voor we-

tenschappelijke of educatieve doeleinden of in

het belang van de vogelstand (bijvoorbeeld de

asielvergunningen) zijn niet veranderd.

Strafmaat

De maximumstraf voor een overtreding van de

Vogelwet 1936 was f 300,-, een lachertje dus.

Gehooptwordt dat de nieuwe maximumstraf van

f 25.000,- of twee jaar de overtreders het lachen

zal doen vergaan. Natuurlijk most worden afge-
wacht hoe hoog de werkelijk opgelegde straffen

zullen zijn, want het genoemdebedrag is ’maar’

een maximum.

Vervolg
Ik heb in dit artikel willen volstaan met een over-

zicht van de belangrijkste veranderingen, maar

ik realiseer mij dat menig lezer nieuwsgierig is

naar het hoe en waarom. Over onderwerpen als

cultuurvogels, het zoeken en rapen van kievits-

eieren, schadebestrijding, prepareren en valkerij

valt natuurlijk veel meer te vertellen dan hiervoor

is gebeurd. In komende nummers van Het Vogel-

jaar zal ik, mede aan de hand van de inmiddels

opgedane ervaringen met de nieuwe bepalin-

gen, graag dieper op deze en wellicht andere on-

derwerpen ingaan. Ook de bepalingen en de uit-

voering van de Jachtwet zal ik nog eens nader

belichten.
,
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Zie ook bladzijden 180-181.

Andri Binsbergen, Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna, ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse-

rij, postbus 20401, 2500 EK Den Haag, 070 - 3 792 919.

Voor 1994 en 1995 is de onbeschermdeperiode voor de

Huismus bepaald van 15 juni tot en met 15 September.

Naar een dia van Henk Harmsen.


