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In het vorige nummer vRn "De Gierzwaluw" heb ik U beloofd nader in te gaan 
o-p de nieuwe Vogelwet. Gezien het f'eit dat deze wet 42 Artikelen bevat, 
b·ehandel. i 1t ~1n dit nummer een gedeelte hiervan, ne.meli jk de eerste 9 art.i
kelen~ Hcie~el het' voor veel mensen saaie ko~t zal zijn, moet men niet ver
gtet~m 1dat de Vogèlwet de basis vAn de bescherming vmmonze vogels is. Nog 
steeds worden e~ via slinkse wegen ~anslaren op de vogelstand gepleegd. 
De h~ndel in opgezette roofvogels en hun eieren blijkt nog steeds zeer lu-
cratief te zijn. - -

Het nieuwe ontw·erp in bij veel vogelbeschermers niet in goede Rarde ge
vallen. Vogelbescherming noemde dit ontwerp "gefrutsel in de mRrge en het 
oplappen van oud.e wetteksten 11

• Ik k~m hier volledig achterstaan. De nieuwe 
wet blijft bovendien ingewikkeld door allerlei maatregelen van bestuur, on
nodige uitzonderingen en een ingewikkeld stelsel van vergunningen. Het is 
voor de doorsnee politieman niet meer mogelijk om op gepaste wijze in te 
grijpen~ij het constateren van een overtreding. Nu al ia de oude wet zeer 
onoverzichtelijk en slechts een enkele politieman begrijpt waarover het · 
gaat. Maakt.; meh de Vogel wet eenvQudiger, dan zal het opsporen van overtre1

• 

dingen ook eenvoudi.ger en daR.rdoor effectiever worden. Gelukkig blijven de 
Controleurs Vogel wet Bls. bijzondere opsporingsAmbtern:i.ren best8an, die als 
deskundige geraadpleegd kunnen worden. 

Hieronder volgen de eerste 9 Artikelen; na elk artikel voorzien van 
mijn commentaar. 

Paragraaf 1. Algemene bepRlingen. 
Artikel 1. 
1, Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde 

wordt verst20n ondef: 
a. Onze Minister: Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maat

. schappelijk Werk; 
b. beschermde vogels: alle vogels die behoren to_t een der van na

ture in Ruropa in het-wild levende soorten, m~t uitzondering 
v0n de tamme knobbelzwanen, de in artikel 2 van de Jachtwet. 
bedoelde vogels en de vogels behorende tot de· tamme- duiveras
sen. 

Toelichting artikel 1, lid 1 sub b: 
HelaRs blijft de oude situatie bestaan dAt een gedeelte vRn de vogels niet 
onder de bescherming v8n de Vogelwet vslt. Deze zogenaamde Jachtwetsoor
ten blijven onder de hescheTming vPn de toch al gecompliceerde Jachtwet, 
die het onder zich hebben vRn levende dieren of het te koop aAnbieden 
fü1F1.rvan niet verbiedt. Zo komt het voor dtü nederlandse hrmdelflren een 
pRartje F:idereenden voor Sl 100 of r+rote Zi=IAgbekken voor m 400 in het bui
tenland te köop aanbieden. Dit is mijns inziens te vergelijken met het t,e 
koop 88nbieden vPn eP-n l)RA.rtje Ki8viten of' Tureluurs, hetgeen al bij de 
oude Vogelwet verboden is. Hierdoor ontst1::i.an in Nederland tweede keus vo
gels, die minder goed beschermd worden. Voor de goede orde, de jacht op 
vele soorten- is wel gesloten op deze soorten. 

Ti;en toevoeging ten opzichte van de oude wet is het begrip 11 tot een der 
vRn nA.ture", zofü1t geïmporteerde en ontsrn'lpte vogels niet onder de bescher
ming van de Vogelwet vallen, 

Artikel 1 • 
2. Onder vogels,wordt voor de toepassing vAn het bij of krflchtens de

ze wet bepaalde mede verstaan: 
a. dode vogels, al of niet geprepareerd of op Rndere wijze ge

schikt gcmaF.tkt om duurZE1am te worden bewaard; 
b. delen van vogels, Rl dan niet geprepareerd of op andere wijze 
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geschikt gemABkt om duurzAF.tm te worden bewaRrd, .met.uitzonde
. ring vRn losse veren; 

c~ Rl hetgeen geheel of gedeeltelijk is vervaardigd uit vogels, 
. voorzover··het als zofümig herkenbaar·is. 

3;,.0nder eieren wordt ~roer de toepassing van het·bij of krachtens 
deze wet bep8Rlde mede verstRan ~ schBlen van• ei eren.· · 

Toelichting artik•l 1, lid 2: 
In ae. Vogeiwet 1936· werd onder liéhamen vRn vogels ~erstaRn: "lichamen . · · 
van vogels, Rl dan niet genre:pareerd en huiden en: delen vfln•huiden van 
vogels al dan niet geprepareerd 11 • De nieuwe wet geeft een ruimer begrip 
san een 1'vogel": ook skeletdelen, dus schedels ( ~), zullen onder :de -wet 
gfüm vallen. HelaAs wordt een uitzondering gemaEtkt voor véreri. Toch moet 
men uitkijken met zulke uitzonderingen, wRnt momenteel wordènveert;jes 
vfln IJsvogels (wm bui ten EuropR) gebruikt voor het vervAardigen vRn lok
spinners ·vo_or sportvissers~ Het derde deel (sub o) van lid 2 heeft àe mi-

· nister Als volgt becommentA.riëerd: "Conform de E,G. richtlijnen, wordt in 
het tweede •lid; onder c, gedoeld op produkten vRn vogels. Aî s èen pr·oaukt 
van vogels is bijvoorbeeld te beschouvrnn leeuwerik-past~$, :weJke als deli- . 
catesse in de h8ndel is. UiteraRrd dient de he~komst door etikettering of 

i .tnderszins herkenbaar te zijn". Met Andere· woorden het produktmoet her-: 
kenbsRr zijn. door middel van een·etiket of een stof'felijke èigerischap. 
Problemen kunne4 nu nog rijzen bij ef_.n opzettelijke verkeer~e etikette
ring •. ·. 

Artikel 2. 
Onze Minist.e-r vr8.~gt de NatuurbeschermingsraAd, ingesteld bij arti..: . 
kel 2.van de Nf-ltuurbeschermingswet, Rdvies omtrent' de uitvoering van. 
deze wet en de' daa.röp geboseerde besluiten, onverminderd de bevoegd~ 
heid VRn de NatuurbeschermingsrRAd daaromtrent eigener beweging ad-
vies uit te brengen. · 

f~grARf 2. Reschermingsm8atregelen. 
Artikel 3. 
Het is verboden beschermde vogels.te doden, te verwonden of te van
gen, of dAArtoe PöSingen te doen. 

Toelichti~g Rrtikel 3: 
n1 t Rrtikel is. uitgebreid met het begrip ''verwonden" L Deze uitbreiding 

\ ,Äl illegRle' j8.gers gemakkelijker verbAliseerbHRr mAken. Het A,mschieten 
Vfln een vogel, met de bedoeling deze te doden, is moei.lijker te bewijzen 
dr:m een poging tot verwonding. Juridisr:h • is verwonden vAak gemAkkeli jker · 
aFm te tonen füm een poging tot doden. 

Artikel 4. 
Het is verboden: 
a~ eieren vnn beschermde vogels te zoeken 9 te r8pen, uit het nest te 

.nymen, te vernietigen of te beschadigen, of dAFtrtoe pogingen te 
doen; 

b. broedsels van beschermde vogels te verstoren of dRartoe pogingen 
te doen; 

. c. nesten die door beschermde vogels worden bewoond te beschadigen, 
te vernietigen of weg te nemen. 

Toelichting artikel 4: 
De b~langrijkste uitbreiding ten opzichte vRn de Vogelwet 1936 is,dAt nes
ten van beschermde vogels niet beschadigd mogen worden. Wat er onder l)e
schedigen verstG8n moet worden, is mij nog niet duidelijk, mflar. in ieder 
geva,l. is p;etracht::nuances · nRn te brengen tussen de begrippen "verstoring11 
en_ 0 vernietiging". GeschrRpt is.het verbod tot het Ranmoedigen of.belonen 
vrm bovengenoemde strflfbRre feiten. Dit wordt· geregeld in het wetboek van 
Strafrecht als uitlokking v8n een overtreding. 
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· Artikel 5. 
Het · is verboden beschermde vogels, alsmede eieren en niaten van be
schermde vogels· onder ziëh t e hebben, te koop te vragen, t-e kopen, te 
koop Elan te bieden, te verkopen~ 1:1 f te leveren, t e vèrvoeren, ten 

. vervoer aart te bieden, da'n wel binnen of bui ten het ·gróhdgebi'ed ve.n 
NederlAnp te hrengen. 

Toelichting Rrtikel 5: 
Artikel .5· is een ·s/3.menvoeging vAn de Rrt·ikelen 7 en 9 van de Vogelwet 1936 
en is qua inhoud identiek. 

Arti-kel 6. 
Het is. verboden: 
a-•. groepen be schermde vogels VAn bij 1?.lgemene mac1.tregel vt\n· bestuur 

aan te wij-zen soorten te verontrusten; 
b. · beschermde vogels op: of bij hun nest, of bij hun· jongen die nog_ 

niet kunnen vliegen te verontrusten; 
c. beschermçle v -els die nog niet kunnen vliegen te verontrusten.· 

/ T~elichtini artikel 6, sub a: 
Een uitbreiding -is het gestelde in punt A wBarbi j grote groepen vogels 
worgen :beschermd . . Dit is •coform de E.G. richtlijnen en zRl gróepen· bRlt
sende vogels -~f van eb en vloed voor huh voedsel· afhankelijke vogels be~ 
schermen . Welke ·vogelsoorten onder dit Artikel zullen gRRn vRllen, zal · ·· 
nog nader bestudeerd moeten worden. In de prRktijk kRn dit betek~nen dat 
vogelRRrs strBfbaA..r zijn als zij een grote groep vAn deze vogels .veront
rusten. Of de ui tvoerinti vRn deze verbodsbepaling •juridisèh ·hRalbMtr is, 
moet de toekomst l e ren. Jammer is .het echter dat hler wordt gesproken over 
groepen -vAn vogels; mijns inziens verdient ook de- individuele vogel de ze 
bescherming .tegen al te opdringerige mensèn, di e zonodig een ~ogel nóg 
dichterbij willen zien, en t enslotte opjElgen om het vliegbèeld -te observe
ren. De voorbeelden kent Uzelf wel, neem ik aan, 

l 

Toelichting artikel 6, sub b: _ ... . . . ... ---- . _ .. . . . .... 
Ook dit deel is een verbetering t en opzichte vAn de Vogelwet J936,. :~Rar 
te voorzichtig. WBRrom geen b.escherming van een nest en zijn onmiddelijke 
omgeving door een verbodsbepRling om zich in de n~bijheid van een nest te 
begeven en indien men per ongeluk een nest vindt de bepaling de omgeving 
direkt te verlft ten? Persoonlijk ben ik voor een verbod om nè·sten te foto
graferen. Het· plaa tsen van schuilhutten in de onmiddeli jke omgeving v_sn ( 
een nest zou teven.s strafbRar gesteld moeten ·worden. '.Vf:l t in het geheel · 
nie t ter sprake komt' in de w:et zijn de vogels die verstoord ·en weggejaagd 
worden, door het ge'bruik van b8ndrecorders. -H-ierbi j denk ik met name aan 
het onderzoek naar het voorkomen en gedrag vRn uilen. Hierbij worden in · 
het broedterritorium de geluiden RfgedrRRid WRardoor de four8gerende exem
plaren terug moeten keren uit hun fourRgeer gebied om de indringe.r .. te ver
jagen, Dit gaat ten koste van de tijd dat de vogel voedsel kan zoeken. Ook 
dit zijn ftcmslagen -op he t levensritme vAn de vogel en zijn jongen wRar de 
overheid geen rekening mee heeft gehouden. Mogelijk s·pecl t onbekendheid 
met dit probleem bij de opstellers van deze wet een rol. 

Artikel 7. 
De eigeno!lr of houder vm een hond of een kAt is verplicht die mirnt
regelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om 
t e verhinderen dPt die hond of die kat beschermde-vogels zoek~, ver
volgt, bemAchtigt of doodt, dRn wel oroedsels vAn beschermde vogels 
verstoort. · · · 

Toelichting.~rtikel : j: . 
Dit artik~l zRl in .de praktijk op zijn bruikbAArheid getortet moeten wor
den._ Eerst ZRl duidelijk moe ten zi-jn wa t juridisch onder -het 'b egrip "re- · 
deli jkerwijs" verstfüm moet worden, Fr is nu echter een handvAt om zulke 
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problemen ai=m te pakken _ en de eigenaar van een hond of kat verantwo111riê
lijk te stellen voor de ·schade die het dier de vugels\and aandoet. Ik ben 
echter br=mg dat de rechter de eigenRRr mA.AI' zelden een straf zal opleggen; 
wellicht nog wel in gevallen w~arbij een persoon moedwillig een hond door 
een broedkolonie laat rennen • 

. Artikel · 8. 
Het is verboden wedstrijden W88.rbi j beschermde vogels zijn betrokken 
te houden of aan dergelijke wedstrijden deel .. te nemen. 

Toelichting artikel 8: 
Hoewel het· Rl verboden is om be.schermde vogels onder zich te hebben, 1 s 
dit artikel wAarschijnlijk opgen6~en vanuit de Achtergrond van de .erva
ring fü1 t het moeilijk is in een dergelijke situAtie de eigenRren vaat te 
stellen. 

, 

Artikel 9. 
1. Het is verboden bij algemene mRAtregel vRn bestuur aangewêz~n mid

delen, geschikt en bestemd voor het doden of vangen van vogels, 
onder zich te hebben, te koop te vrAgen, te kopen, te koop $1;\n te 
bieden, te verkopen, af te leveren, te vervoeren, ten vervó'êr.-·;aan 
te bieden, d!:m wel binnen .. of bui ten het grondgebied vRn Nederland 
te brengen. ·. 

2. Het is verboden zich buiten gebouwen· te bevinden met bij Algemene 
m1:1a.tregel ven bestuur aangewezen middelen, geschikt voor het doden 
of VRngen van vogels of met materialen tot onmiddeli jke vervA·ardi
ging van dergelijke middelen, tenzij vRn geoorloofde bestemming 
daarvan blijkt. 

Toelichting Artikel 9: 
Dit Artikel komt grotendeel~ overeen met artikel 23 van de Vogelwet 1936,' 
doch nu is het oo~ niet toegestaan verboden vangmiddelen onder zich te 
hebben, te koop Rfln te bieden, etc. Op het moment zijn ook netten voor 
het v:::i.ngen vAn vogels verboden vAngmiddelen, doch de verkoc-p hiervsn is 
niet verboden. Andere voorbeelden vRn verboden vangmiddelen zijn: V8llen, 
klemmen, lijmstokken, kunstlicht, strikken, beugels, .etc. Voorts gtwt het 

. verboden worden zich met deze vAngmiddelen hui ten gebouwen te begeven, ' 
terwijl het nu verboden is zich met deze middelen in het "veld11 te bevin-

t=m, waarbij onder "veld" wordt verstA.an:. het gehele grondgebied vRn Ne
derland behalve de bebouwde kommen, .openbAre wegen en pRden ( zonder de 
bermen). · . 

(wordt vervolgd) 


