
5

Vogelvangst inBelgië
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In de :‘n brief genoemde nota geeft het ministerie een uitvoerige op-

somming van de achtergronden van deze besluiten»

Hieronder volgt daarvan een samenvatting.

De besluiten stemmen overeen met de door België aangegane verbintenissen

to w,:

1c het koninklijk besluit van 20 juli 1973, goedgekeurd door alle vereni-

gingen v>das 'de teoohêrmlng van de .natuur;

b 0 de beslissing van 30 augustus 1972 van het Benelux-Ministercrtmitl,
waarin wordt vernield welke soorten mogen worden gevangen en welke tui-

gen hiertoe mogen worden gebruikt;
Cn het verdrag van Parijs van 1950, waarin eveneens aan elk land de be-

voegdheid wordt gegeven tot deze maatregelen.

De nieuwe Belgische besluiten kunnen het evenwicht van de avifauna niet

schaden, daar:

a* zij voorzien in een tijdelijke en beperkte bevoorrading (toegelaten
vangsten 120,000 van de meest talrijke soorten);

b„ de vogelvangst met netten (Japanse daaronder begrepen) verboden bliift

(Japanse netten mogen in Nederland en Luxemburg wel worden verkocht);

Co de commercialisering verboden blijft;
d, 120,000 exx, niet veel is vergeleken met de 10 S, 12 miljoen vogels,

die voor 1972 werden gevangen en met de wetenschapsmensen op meer-

dere miljarden geschatte massa trekvogels;
e» in het toegelaten contingent geen bedreigde soorten voorkomen;
f» ook in Duitsland en Engeland nog altijd vogels aan de natuur worden

onttrokken, terwijl in Nederland ondanks het verbod van vogelvangst
ook altijd nog 6 soorten in gevangenschap leven.

Er werd een belangrijk controlesysteem uitgewerkt n.1,;

a, alle gehouden vogels moeten worden geregistreerd;
b„ zij moeten ook worden geringd;

c» overtreders van voorschriften zullen geen vogels meer mogen houden;

d 0 dit jaar werden ifeeds contoles gehouden op de juistheid van de regis-
traties;

e, op de vangplaatsen wordt politietoezicht uitgeoefend.

Conclusies van de Belgische minister:

de belangrijke controlemaatregelen en de zeer strenge beperkingen van de

soorten en het aantal vogels die mogen worden gevangen en van de tuigen
die hir e mogen worden gebruikt, leveren het beste bewijs dat rekening
werd gehouden met de problemen van het evenwicht van de avifauna en met

de dtor Bolgle op internationaal vlak aangegane verbintenissen.

In antwoord op onze in de laatst verschenen Korhaan gepubliceerde protest-
brief, ontvingen wij onder dagtekening van 23 oktober 1973 van de Belgische
minister van Landbouw het volgende schrijven:

“Geachte Heer,

“Ik heb de eer U ontvangst te melden van Uw schrijven waarin U zegt de

“maatregelen te betreuren die in België genomen werden, teneinde een her-

“bevoorrading van de vogelkwekers en van de vinkeniers toe te staan.

“In bijlage stuur ik U een nota waarin de bijzondere bepalingen van de mi-

“nisteriële besluiten van 17 en 18 september 1973 worden samengevat.
“Met de meeste hoogachting,


