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Voorwoord 
Een van de eerste doelstellingen bij de instelling van de Commissie Dierenwelzijn –ethiek  
en Wetgeving in 2012 was het inventariseren van de wetgeving die van toepassing is op het 
houden van en fokken met kooi- en volièrevogels. 
Daarnaast zou ook bekeken worden of er Europese verordeningen zouden zijn die 
betrekking hebben op hetzelfde onderwerp. 
 
In de afgelopen vijf jaar is gebleken dat de Europese verordeningen een steeds zwaarder 
stempel drukken op de Nederlandse wetgeving rond het houden van kooi- en volièrevogels. 
Zeker de nieuwe Wet natuurbescherming is daarvan een voorbeeld. 
Vooral de wetgeving rond de Europese cultuurvogels en de wetgeving rond Invasieve 
vogelsoorten is nu meer dan uitvoerig vastgelegd. 
 
Bij het tot stand komen van de nieuwe Wet natuurbescherming zijn wij als NBvV  nauw 
betrokken geweest bij de consultatieronden en de voorlichtingsbijeenkomsten. 
Afzonderlijke bijeenkomsten werden bijgewoond als het ging om de ringenregeling en de 
productie van ringen. 
 
De vrijstellingen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit natuurbescherming en in de Regeling 
natuurbescherming  zijn zodanig dat wij ten opzichte van de oude situatie niet in de 
uitoefening van onze hobby worden beperkt. 
Het beleid van  de bond heeft als uitgangspunt dat ieder lid persoonlijk verantwoordelijk is 
voor het naleven van wettelijke regelingen. 
 
In deze monografie is de nieuwe Wet natuurbescherming uitgelicht voor alle zaken die 
betrekking hebben op onze hobby, het hobbymatig en duurzaam houden van en fokken met 
kooi- en volièrevogels. 
 
Verantwoording en aansprakelijkheid. 
 
De tekst van de verschillende hoofdstukken is zo actueel en correct mogelijk opgesteld. 
De opzet is niet een volledige tekstweergave op te nemen van de verschillende wet- en 
regelgevingen. 
 
Iedere Nederlander dient de wet te kennen.  
Alle genoemde wetten, besluiten en regelingen, maar ook de genoemde Europese 
verordeningen zijn terug te vinden via overheidspublicaties op het internet. 
 
De Commissie Dierenwelzijn -ethiek en Wetgeving van de NBvV aanvaart geen enkele 
aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook die voortvloeien uit het handelen en 
toepassen van teksten uit deze monografie. 
 

Leeuwarden, Urk 
Versie 2.0, ten behoeve van de opleiding tot Surveillant NBvV 
 augustus 2019 
 
Henk van der Wal 
Jan de Bruine 
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Wet natuurbescherming. 
Regels ter bescherming van de natuur. 
 

In 2015 is door de Eerste Kamer de Wet natuurbescherming vastgesteld. 
Deze wet vervangt de Boswet, de Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. 
Het gevolg voor ons als vogelliefhebbers is dus dat de Flora- en faunawet wordt ingetrokken, 
inclusief alle daarbij behorende besluiten en regelingen. 
Aan de Wet natuurbescherming hangt het Besluit natuurbescherming en de Regeling 
natuurbescherming. 
De Wet natuurbescherming is per 1 januari 2017 van kracht geworden. 
 

Er worden diverse zaken geregeld in de nieuwe Wet natuurbescherming. Alle artikelen die 
betrekking hebben op het houden van en fokken met kooi- en volièrevogels zullen hieronder 
de revue passeren. 
 
Begrippen. 
Zie hiervoor §1.1, artikel 1.1 
Iedere wettekst begint met een uitleg van de verschillende begrippen, die in de tekst worden 
gebruikt. 
In de Wet dieren blijkt dat de wetgever er vanuit gaat dat vogelliefhebbers vogels houden en 
fokken voor de verkoop. 
Het beleid van de NBvV gaat er vanuit dat met behulp van fokprogramma’s in gedefinieerde 
fokrichtingen recreatief en  hobbymatig vogels worden gehouden en gefokt. 
De verkoop van surplus dieren is daarbij geen primaire doelstelling, zeker niet waar het gaat 
om hobbymatig en duurzaam gehouden en gefokte kooi- en volièrevogels als 
gezelschapsdier. 
 
In de Wet natuurbescherming wordt een nieuw begrip gelanceerd en wel “verhandelen”. 
Hieronder verstaat de wetgever: “het onder zich hebben, te koop vragen, kopen, verwerven, 
verkopen, vervoeren, ten vervoer aanbieden, afleveren, gebruik voor commercieel gewin, 
huren, verhuren, ruilen, of ten verkoop, vervoer, verhuur of ruil aanbieden, voorradig hebben 
of voorhanden hebben”. 
 
Een tweede begrip dat in de avicultuur anders wordt gebruikt dan de nu geldende 
omschrijving is “exoten”.  
Onder exoten verstaat de Aviculturist tropische vogels in het algemeen. 
De wetgever beschouwd als exoten dieren of planten van soorten die niet van nature in 
Nederland voorkomen of voorkwamen en die door menselijk handelen terecht zijn gekomen 
in de Nederlandse natuur, of dat in de nabije toekomst dreigen te doen. 
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Beschermde vogelsoorten. 
De Wet natuurbescherming maakt onderscheid tussen diverse soorten vogels. 
Veelal gaat het  om vogelsoorten die we in de avicultuur aanduiden als “Europese 
Cultuurvogels”. De wetgever kent dit begrip niet. 
Uitgangspunt is het vogelbestand zoals deze wordt omschreven in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn. 
 

a. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. 
§ 3.1 van hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming geeft de verboden aan die betrekking hebben 
op alle vogelsoorten die beschermd worden op basis van artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
Gelijktijdig worden ook allerlei vrijstellingen toegekend, waardoor de wettekst er niet 
duidelijker op wordt. 
 
De Vogelrichtlijn. 
Onder de naam “Vogelrichtlijn” wordt de Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 november 2009, inzake het behoud van de vogelstand, verstaan. 
Binnen deze richtlijn vallen ca. 700 vogelsoorten. 
 
Artikel 1 van de Vogelrichtlijn luidt: 
1. Deze richtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende 
vogelsoorten op het Europees grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van 
toepassing is. Zij betreft de bescherming, het beheer en de regulering van deze diersoorten 
en stelt regels voor de exploitatie daarvan. 
2. Deze richtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden. 
 
Deze richtlijn beperkt zich dus niet tot vogelsoorten die alleen in het wild in Nederland 
voorkomen. 
 
Bijlagen bij de Vogelrichtlijn. 
De Vogelrichtlijn geeft geen opsomming van alle vogelsoorten die natuurlijk in het wild leven 
op het Europees grondgebied1. 
Wel worden sommige vogelsoorten genoemd in een aantal bijlagen. 
 
Bijlage I. 
Voor de vogelsoorten van bijlage I die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale 
beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten 
beschermde gebieden aanwijzen. 
 
Bijlage II, deel A. 
Op de soorten genoemd in bijlage II, deel A, mogen alle lidstaten van de EU de jacht 
openen. 
 
Bijlage II, deel B. 
Op soorten van bijlage II, deel B, mogen de bij de betreffende soort genoemde lidstaten de 
jacht openen. 
 
Bijlage III, deel A. 
Soorten van bijlage III, deel A mogen worden verhandeld als ze op geoorloofde wijze 
(bijvoorbeeld als jachtbuit) zijn verkregen. 
 
 

                                                      
1
 De lijst van inheemse vogelsoorten is gepubliceerd in de Staatscourant 2013 nr. 8498  28 maart 2013 

Daarnaast zijn de Nederlandse soorten opgenomen in een Soortendatabase, gepubliceerd door het Ministerie 
van Economische Zaken: http://mineleni.nederlandsesoorten.nl  

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/
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Bijlage III, deel B. 
Soorten van bijlage III, deel B, mogen onder bepaalde beperkingen worden verhandeld als 
ze op geoorloofde wijze zijn verkregen en voor zover de handel niet leidt tot het in gevaar 
brengen van de soort. 
 

 
b. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. 
§ 3.2 van hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming geeft de verboden aan die betrekking hebben 
op alle vogelsoorten die genoemd worden in de Habitatrichtlijn en in de verschillende 
bijlagen van het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. 
 
De Habitatrichtlijn. 
Dit is de Europese verordening 92/43 EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instand- 
houding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 
De Habitatrichtlijn kent een zestal bijlagen: 
 
Bijlage I. 
Typen natuurlijke habitats van communautair belang voor de instandhouding waarvan 
aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is. 
 
Bijlage II. 
Dieren- en plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding waarvan 
aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is. 
 
Bijlage III. 
Criteria voor de selectie van gebieden die kunnen worden aangewezen als gebieden van 
communautair belang en als speciale beschermingszones. 
 
Bijlage IV. 
Dieren- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. 
 
Bijlage V. 
Dieren- en plantensoorten van communautair belang waarvoor het onttrekken aan de natuur 
en de exploitatie aan beheersmaatregelen kunnen worden onderworpen. 
 
Bijlage VI. 
Verboden methoden en middelen voor het vangen en doden en verboden wijze van vervoer. 
 
Opmerking: 

Op deze bijlagen van de Habitatrichtlijn komen geen kooi- en volièrevogels voor.  
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Verdrag van Bern – Bern Convention. 
Dit is de Europese verordening 2009/147/EG, aangepast door 2012/0249. 
Het Verdrag van Bern is voor het eerst gesloten op 19 september 1979 te Bern en regelt het 
behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieus.  
In drie bijlagen worden genoemde wilde dieren en planten benoemd. 
 
Bijlage I. 
In deze bijlage worden alleen beschermde planten genoemd. 
 
Bijlage II. 
Deze bijlage heeft betrekking op streng beschermde vogelsoorten. 
Hierin worden 151 vogelsoorten benoemd die in de avicultuur gerekend kunnen worden tot 
kooi- en volièrevogels. 
Hiervan worden 104 soorten aantoonbaar bij de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden en 
gefokt. 
Voor 51 soorten zijn NBvV houderijrichtlijnen geschreven. 
 
Bijlage III. 
In deze bijlage worden te beschermen diersoorten beschreven. 
In deze opsomming komen 50 soorten voor die gerekend kunnen worden tot de groep kooi- 
en volièrevogels. 
34 soorten daarvan worden aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebber gehouden. 
Voor 16 soorten zijn NBvV Houderijrichtlijnen geschreven. 
 

 
 
 
 
 
Verdrag van Bonn – Bonn Convention. 
Op 23 juni 1979 is te Bonn een internationaal  verdrag tot stand gekomen inzake de 
bescherming van trekkende wilde diersoorten. 
Ook in dit verdrag komen in de twee bijlagen vogelsoorten voor. 
 
Bijlage I. 
Deze bijlage benoemt de met uitsterven bedreigde trekkende diersoorten. 
Een tweetal vogelsoorten worden genoemd die te beschouwen zijn als kooi- en 
volièrevogel. Ze komen niet aantoonbaar voor bij de Nederlandse vogelliefhebbers. 
 
Bijlage II. 
Deze bijlage noemt de trekkende diersoorten waarvan  de staat van instandhouding 
duidelijk kan worden verbeterd. 
Op deze lijst komen 75 vogelsoorten voor die gerekend kunnen worden tot de groep 
kooi- en volièrevogels. 
Van deze groep worden 52 vogelsoorten aantoonbaar door de Nederlandse 
vogelliefhebber gehouden. 
Voor 32 soorten zijn NBvV houderijrichtlijnen geschreven. 
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c. CITES en de Europese soortenlijst. 
De handel in en het bezit van beschermde uitheemse vogelsoorten is internationaal aan 
strikte regels gebonden.  
Deze regels zijn vastgelegd in een verdrag, het “CITES-verdrag”. 
Nederland heeft zich bij dit verdrag aangesloten. 
 
CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora. 
Vertaald in het Nederlands betekend dit: Overeenkomst inzake de internationale handel in 
bedreigde uitheemse dieren en planten. 
 
Het uitgangspunt van dit verdrag is tweeledig: 

- het is verboden uitheemse beschermde vogels te verzamelen, verhandelen, 
vervoeren of te bezitten. Dit geldt niet voor vogels die in gevangenschap zijn 
geboren. 

- de handel in en bezit van uitheemse vogels is in veel gevallen toegestaan. De 
handelaar of eigenaar moet voldoen aan een vergunningenstelsel. 

 
CITES beschermt alleen vogelsoorten waarin internationaal wordt gehandeld en die 
(mogelijk) met uitsterven worden bedreigd. 
Het verdrag houdt zich niet bezig met dierenwelzijn. 
 
De door het CITES verdrag beschermde vogelsoorten (ook wel CITES-vogels genoemd) zijn 
opgenomen in een aantal bijlagen (appendices) bij het verdrag. 
 
Er zijn drie bijlagen die zijn genummerd met de Romeinse cijfer I, II, III. 
De plaatsing van een vogelsoort op één van die drie lijsten wordt bepaald door de mate 
waarin zij in het wild in hun voortbestaan worden bedreigd. 
 
I Op appendix I staan vogelsoorten die met uitsterven bedreigd worden. 
  Commerciële handel met deze vogelsoorten is in principe verboden. 
 
 
II Appendix II vermeldt vogelsoorten die niet (direct) met uitsterven bedreigd, maar die in 
deze situatie kunnen raken wanneer de handel niet gereguleerd en gecontroleerd wordt. 
Ook vogelsoorten die veel op een andere bedreigde soort lijken, staan op deze appendix. 
 
III Op appendix III staan vogelsoorten die op verzoek van een lidstaat op de lijst zijn 
geplaatst, omdat zij deze nationaal hebben beschermd. 
 
Ook door de EU is een Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer vastgesteld. 
Deze verordening wordt ook wel “de Basisverordening” genoemd. 
Bij deze Basisverordening horen een aantal bijlage die genummerd zijn met de letters A, B, 
C en D. 
 

De bijlagen zijn voor het laatst aangepast via de Verordening (EU) nr. 2017/160 van de 
commissie  van 20 januari 2017 tot wijziging van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad 
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer.(Publicatieblad Pb L 27, 1.2.2017) 
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De verklaring van de lettercode is: 
Bijlage A.  
Op bijlage A staan alle CITES appendix I vogelsoorten. 
Daarnaast zijn een aantal CITES appendix II soorten toegevoegd. 
Ook zijn vogels opgenomen die streng beschermd worden door andere Europese richtlijnen.  
Dit hoeven niet altijd CITES vogels te zijn. 
 
Bijlage B. 
Op bijlage B staan grotendeels de CITES appendix II soorten, die niet geplaatst zijn op 
bijlage A. 
 
Bijlage C. 
Op bijlage C staan de CITES appendix III soorten, dus de soorten die op verzoek van een 
lidstaat op de lijst zijn geplaatst, omdat zij deze nationaal hebben beschermd. 
 
Bijlage D. 
Bijlage D bevat soorten die niet door een CITES appendix zijn beschermd. 
 
Bijlage X (tien) 
Deze bijlage X komt niet voor in de basisverordening maar in een uitvoeringsverordening EU 
nr. 865/2006, art. 62.1, blz. 36. 
Op deze bijlage staan vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage A, maar worden zoveel in 
gevangenschap gefokt dat er vrijwel geen wilde exemplaren meer worden verhandeld. 
Van de groep kooi- en volièrevogels zijn dit de rotsduif, de roodvoorhoofd kakariki, de 
kapparkiet en de kapoetsensijs 
 
 
 
 

d. Niet beschermde Invasieve uitheemse soorten. 
Het woord invasief is afgeleid van het woord invasie. Dit is eigenlijk een plotselinge inval van 
een grote stroom aan planten, dieren of micro organismen die niet in onze omgeving thuis 
horen. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld invasieve uitheemse vogelsoorten zich permanent 
vestigen in Nederland. 
 
De wetgever spreekt over invasieve exoten. 
Met exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen kracht kunnen 
bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur, ontsnappen uit bv. 
dierentuinen of volières) hier in de natuur terecht zijn gekomen of dat in de nabije toekomst 
dreigen te doen.  
Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, 
bijvoorbeeld door klimaatverandering, worden niet als exoten beschouwd.  
Exoten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; slechts een beperkt aantal 
vertoont bij vestiging invasief gedrag en bedreigt de (beschermde) inheemse flora en fauna 
of ontwikkelt zich tot plaag. 
 
Bedreiging en wetgeving 
Invasieve exoten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit, maar ook 
voor de volksgezondheid, economie of veiligheid. 
Wat die inheemse biodiversiteit betreft: in 1992 hebben 187 landen in Rio de Janeiro een 
Biodiversiteitsverdrag ondertekend. De deelnemende landen, waaronder ook Nederland, 
hebben met elkaar vastgesteld dat invasieve exoten, na habitatverlies en exploitatie , de 
grootste bedreiging voor de mondiale biodiversiteit vormen. De deelnemende landen hebben 
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zich vervolgens verplicht een beleid te ontwikkelen dat gericht is op het voorkomen van 
introducties van nieuwe, invasieve soorten. 
Als dat niet gelukt is, is het beleid gericht op het nemen van maatregelen in het geval dat de 
populaties nog klein en beheersbaar zijn. Is een invasieve soort eenmaal ingeburgerd, dan is 
zo’n populatie doorgaans moeilijk te verwijderen. (Als bron voor deze tekst is gebruik 
gemaakt van de brief van EZ aan de Tweede Kamer d.d. 10 april 2014 waarin de 
beantwoording van vragen over de EU-verordening Invasieve Uitheemse soorten, gesteld 
door een tweetal Kamerleden, is opgenomen.) 
 
 
Zowel de Nederlandse wetgeving als Europese verordeningen voorzien in het bestrijden van 
invasieve uitheemse soorten. De nieuwe Wet natuurbescherming voorziet in § 3.8 dat de 
handel in en het bezit van dieren en planten regelt, in een verbod te handelen in strijd met 
aangewezen voorschriften van EU verordeningen. In dit geval specifiek EU verordening 
1143/2015. Daar naast is het verboden invasieve exoten behorende tot bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen soorten, of eieren van deze exoten te verhandelen of in 
bezit te hebben. De nieuwe Wet natuurbescherming is vanaf 1 januari 2017 van kracht. De 
EU verordening 1143/2015 is al in werking vanaf 1 januari 2015. 
 
Uitgangspunt is dus dat de mogelijke kans op het aanbrengen van ernstige schade aan de 
biodiversiteit en economische en sociale gevolgen, door invasieve uitheemse soorten moet 
worden voorkomen. 
Van de 12 000 uitheemse soorten in het milieu van de Europese Unie worden 10 – 15% als 
invasief beschouwd. De invasieve soorten die als zorgwekkend voor de Europese Unie 
worden beschouwd moeten volgens de EU verordening 1143/2015 met voorrang worden 
aangepakt. 
 
De Unielijst invasieve exoten 
Om inzichtelijk te krijgen welke invasieve uitheemse soorten zorgwekkend zijn, wordt een lijst 
van deze soorten opgesteld door de Europese Commissie. Deze lijst wordt “de Unielijst” 
genoemd en is vanaf  2 januari 2016 beschikbaar. 
Voordat soorten op de lijst geplaatst kunnen worden moeten ze voldoen aan onderstaande 
criteria: 
Invasieve uitheemse soorten worden uitsluitend opgenomen in de Unielijst als ze aan alle 
onderstaande criteria voldoen:  
a) uit het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal blijkt dat ze uitheems zijn op het 
grondgebied van de Unie, met uitsluiting van de ultraperifere regio's;  
b) uit het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal blijkt dat ze in staat zijn een 
leefbare populatie te vormen en zich onder de huidige omstandigheden en in voorzienbare 
omstandigheden als gevolg van klimaatverandering in de omgeving te verspreiden in één 
biogeografische regio die door meer dan twee lidstaten wordt gedeeld of in één mariene 
subregio, met uitsluiting van hun ultraperifere regio's;  
c) uit het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal blijkt dat ze waarschijnlijk 
aanzienlijke nadelige gevolgen zullen hebben voor de biodiversiteit of de aanverwante 
ecosysteemdiensten, en dat ze ook nadelige gevolgen kunnen hebben voor de menselijke 
gezondheid of de economie;  
d) een uitgevoerde risicobeoordeling heeft aangetoond dat gecoördineerd optreden op 
Unieniveau nodig is om de introductie, vestiging of verspreiding van de soort te voorkomen;  
e) het is waarschijnlijk dat het opnemen van de soort in de Unielijst de nadelige gevolgen 
ervan daadwerkelijk zal voorkomen, tot een minimum beperken of matigen.  
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De Unielijst 
Op dit moment is er een Unielijst. Voor ons als vogelliefhebbers is het belangrijk te weten 
welke vogelsoorten daar op staan. 
Dit aantal is in 2016 nog beperkt tot twee soorten die gerekend zouden kunnen worden tot 
kooi- en volièrevogels:: 
Corvus splendens  Indische huiskraai 
Threskiornis aethiopicus Heilige ibis 
Onderzoek van de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV wijst uit dat deze 
vogelsoorten niet aantoonbaar in Nederland als kooi- en volièrevogel worden gehouden. 
In 2016 wordt gewerkt aan een risicoanalyse voor de Alopochen aegyptica, de Nijlgans. 
Ook dit is geen aantoonbaar in Nederland gehouden kooi- en volièrevogel. Mogelijk wordt de 
soort gehouden door liefhebbers van park- en watervogels. 
 
Het is niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst vogelsoorten op de Unielijst worden 
geplaatst die wel door leden van de NBvV als kooi- en volièrevogel worden gehouden. 
Dan is voorzien in een zeer beperkte overgangsregeling. Hobbymatige houders van vogels 
mogen de dieren die ze al hebben, houden tot ze een natuurlijke dood sterven. Met de 
bedoelde vogelsoort(en) mag niet meer worden gefokt. 
Bedrijfsmatige houders van deze vogelsoorten mogen vogels die al in hun bezit zijn nog 
twee jaar verkopen aan instellingen die een ontheffing krijgen voor onderzoek e.d. De 
verkoop aan hobbymatige vogelliefhebbers mag nog 1 jaar  nadat de soort(en) zijn 
opgenomen op de Unielijst.  
Voor dierentuinen geldt geen uitzondering. 
 

Samenvattend maakt de Wet natuurbescherming een onderscheid in drie hoofdgroepen 

aan soorten: 
a. alle vogelsoorten die vallen onder artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Hieronder vallen ook 

alle soorten die genoemd worden in de Habitatrichtlijn, de Bern Convention en de 
Bonn Convention. 

b. Alle soorten die vallen onder de bijlagen A t/m D van de Europese Soortenlijst en die  
welke genoemd zijn in bijlage X (tien) van de uitvoeringsverordening EG 865/2006. 

c. Invasieve exoten. 
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De Wet natuurbescherming in relatie tot het houden van en fokken 
met kooi- en volièrevogels. 
 
De Wettekst is erg complex. 
De opbouw is gelijk aan alle andere wetten, te weten: 
Wet natuur bescherming; 
Besluit natuurbescherming; 
Regeling natuurbescherming. 
 
De Wet natuurbescherming 
Uitgangspunt is dat bijna alles verboden is, tenzij……….. 
Voor de vogelliefhebber wordt de wettekst vooral interessant vanaf hoofdstuk 3 Soorten. 
§ 3.1 handelt over het beschermingsregiem voor de soorten die genoemd worden in de 
Vogelrichtlijn. 
Deze paragraaf omvat de artikels 3.1 t/m 3.4 
 
§ 3.2 handelt over het beschermingsregiem voor de soorten die vallen onder de 
Habitatrichtlijn. 
Deze paragraaf omvat de artikels 3.5 t/m 3.9 
 
§ 3.3 handelt over het beschermingsregiem voor andere soorten. Onder deze paragraaf 
vallen geen vogels. 
De paragraaf omvat de artikels 3.10 t/m 3.11 
 
§ 3.4 behandelt de schadebestrijding, overlastbestrijding en faunabeheer. 
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen vogels worden aangewezen, die niet in hun 
voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, en die in gehele land overlast 
veroorzaken. 
Onze Minister wijst soorten invasieve exoten aan die in het belang van de bescherming van 
de wilde flora, de wilde fauna of de instandhouding van natuurlijke habitats worden 
bestreden. ( de Unielijst). 
De paragraaf omvat de artikels 3.12 t/m 3.19. 
 
§ 3.5 handelt over de jacht. 
Deze paragraaf omvat de artikels 3.20 t/m 3.23 
 
§ 3.6 behandelt het gebruik van middelen voor het vangen en doden van dieren. 
Deze paragraaf omvat de artikels 3.24 t/m 3.30. 
 
§ 3.7 handelt over overige bepalingen ten aanzien van in het wild levende dieren en planten. 
Deze paragraaf omvat de artikels 3.31 t/m 35. 
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Het Besluit natuurbescherming in relatie tot het houden van en 
fokken met kooi- en volièrevogels. 
 
In de Wet natuurbescherming zijn specifieke regels opgenomen ter bescherming van vogels 
die van nature in Nederland in het wild voorkomen. (hoofdstuk 3 van de wet.) 
Op een aantal punten voorziet de wet in het stellen van regels bij of krachtens algemene 
maatregels van bestuur (AMvB). 
Het Besluit natuurbescherming, van 11 oktober 2016, geeft daaraan invulling. 
 
De opbouw van het Besluit natuurbescherming is als volgt: 
Hoofdstuk 1. 
Algemene bepalingen. 
Dit hoofdstuk omvat de artikels1.1 t/m 1.9 
 
Hoofdstuk 2. 
Natura 2000-gebieden. 
Dit hoofdstuk omvat de artikels 2.1 t/m 2.14 
 
Hoofdstuk 3. 
Soorten. 
Titel 3.1 Soorten die in het gehele land schade veroorzaken. 
Titel 3.2 Jacht. 
Titel 3.3 Middelen voor het vangen en doden van dieren. 
 
Titel 3.4 Onder zich hebben of verhandelen van dieren of planten 
 § 3.4.1. Beperkingen onder zich hebben, verhandelen of vervoeren van dieren of  
  planten. 
  Deze paragraaf omvat de artikels 3.24 en 3.25. 
 § 3.4.2. Prepareren van vogels. 
 § 3.4.3. Administratie, merktekens en plaatsen voor in- en uitvoer. 
   Deze paragraaf omvat de artikels 3.27 t/m 3.29. 
 § 3.4.4. Aanwijzing EU wetgeving. 
 
Titel 3.5 Regels ter uitvoering van EU verordeningen inzake invasieve uitheemse soorten. 
(art. 3.31) 
 
Hoofdstuk 4. 
Bestuurlijke boeten (art. 4.1) 
 
Hoofdstuk 5. 
Slotbepalingen. 
Titel 5.1 Wijziging andere regelgeving. 
Titel 5.2 Overgangsrecht. 
Titel 5.3 Inwerking treden en citeertitel. 
 
Bijlage 1, behorende bij artikel 3.25 van het Besluit natuurbescherming. 
Bijlage 2, behorende bij artikel 3.27, eerste lid, onderdeel c, onder 2º, van het Besluit  
 natuurbescherming. 
 
Voor de vogelliefhebber bevat hoofdstuk 3 belangrijke artikels die betrekking hebben op het 
hobbymatig houden van en fokken met kooi- en volièrevogels. 
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De Regeling natuurbescherming in relatie tot het houden van en 
fokken met kooi- en volièrevogels. 
 
De wet bepaalt ten aanzien van enkele onderwerpen dat regels (kunnen) worden gesteld bij 
ministeriële regeling. 
Het gaat dan onder meer om door de Minister van Economische Zaken te verlenen 
vrijstellingen van bij wet of AMvB gestelde regels of regels die dienen ter omzetting van 
Europese verordeningen of richtlijnen die geen ruimte laten voor beleidsinhoudelijke 
afwegingen of betrekking hebben op de wijze waarop aanvragen en documenten worden 
ingediend.  
Ook het Besluit natuurbescherming laat de regeling van enkele onderwerpen over aan een 
ministeriële  regeling. 
Het gaat dan om de meer technische uitwerking van in het besluit gestelde regels. 
 
De Regeling natuurbescherming, van 16 oktober 2016,  is als volgt opgebouwd: 
 
Hoofdstuk 1. 
Algemene bepalingen. 
 
Hoofdstuk 2. 
Natura 2000-gebieden – programmatische aanpak stikstof. 
 
Hoofdstuk 3. 
Soorten. 
Titel 3.1 Vrijstelling bestrijden soorten die in het gehele land schade veroorzaken. 
Titel 3.2 Jacht 
Titel 3.3 Middelen 
Titel 3.4 Onder zich hebben of verhandelen van dieren en planten. 
  § 3.4.1 Uitvoeren EU verordeningen en EU richtlijnen 
   Deze paragraaf omvat de artikels 3.14 en 3.15 
  § 3.4.2 Vrijstellingen soorten Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. 
   Deze paragraaf omvat de artikels 3.16 t/m 3.18 
  § 3.4.3 Vrijstellingen gefokte vogels en soorten op bijlagen CITES 
   Deze paragraaf omvat de artikels 3.19 t/m 3.21. 
  § 3.4.4 Vrijstelling wild.(art. 3.22) 
  § 3.4.5 Administratie en merktekens. 
   Deze paragraaf omvat de artikels 3.23 t/m 3.26 
  § 3.4.6 Aanwijzing douanekantoren (art. 3.27) 
 
Titel 3.5 Uitzetten biologische bestrijders 
Titel 3.6 Uitvoering EU verordening inzake invasieve uitheemse soorten. 
 
Hoofdstuk 4. 
Houtopstanden, hout en houtproducten. 
 
Hoofdstuk 5. 
Retributies. 
 
Hoofdstuk 6. 
Handhaving. 
 
Hoofdstuk 7. 
Slotbepalingen. 
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Voor vogelliefhebbers bevat hoofdstuk 3, titel 3.4 en 3.6 belangrijke artikels die betrekking 
hebben op het houden van en fokken met kooi- en volièrevogels. 
 
Bijlage 9 behorende bij artikel 3.25, eerste lid, van de regeling natuurbescherming bevat de 
lijst van voorgeschreven ringmaten. 
   
   
 

 
Verboden, vrijstellingen en verplichtingen. 
 
Als de wet natuurbescherming wordt samengevat voor de vogelliefhebber, zijn een aantal 
hoofdzaken te onderscheiden: 

- Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn; 
- Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn; 
- Handel en bezit van dieren en planten (CITES); 
- Administratie en merktekens. 

 

 
 
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. 
 
a. Verboden. 
Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming geeft aan dat het verboden is opzettelijk van 
nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn te doden, te vangen, nesten rustplaatsen en eieren te vernielen of te 
beschadigen, eieren van vogels te rapen en onder zich te hebben. Deze vogels mogen ook 
niet opzettelijk gestoord worden. 
 
Artikel 3.2 van de Wet natuurbescherming verbiedt het verkopen, te vervoeren voor verkoop, 
onder zich hebben voor verkoop of ten verkoop aan te bieden van vogels die bedoeld 
worden in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
In lid 6 van hetzelfde artikel wordt verboden vogels als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn onder zich te hebben of te vervoeren. 
 
b. Vrijstellingen. 
In de Nota van toelichting bij het Besluit natuurbescherming wordt aangegeven dat het 
verbod van artikel 3.2 van de Wet natuurbescherming niet van toepassing is op in 
gevangenschap geboren of gefokte vogels, nu deze blijkens jurisprudentie van het Hof van 
de Europese Unie,2 niet onder de reikwijdte van de Vogelrichtlijn vallen. 
  

                                                      
2
 zie HvJ, 8 februari 1996, zaak C-149/94 (D. Vergy). 
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Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. 
 
a. Verboden. 
Artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming verbiedt de in het wild levende vogels genoemd in 
bijlage IV onderdeel a bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij 
het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen, 
opzettelijk te verstoren, eieren opzettelijk te vernielen of te rapen en de 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te beschadigen. of te vernielen. 
 
Artikel 3.6 van de Wet natuurbescherming verbied in het eerste en tweede lid vogels 
genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage I of II van het Verdrag van Bern of  
bijlage I bij het Verdrag van Bonn3 onder zich te hebben voor verkoop, te vervoeren voor 
verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden. 
Daarnaast is het verboden anders dan voor verkoop vogels die voorkomen op genoemde 
bijlagen onder zich te hebben of te vervoeren. 
 
b. Vrijstelling. 
In artikel 3.6, derde lid van de Wet natuurbescherming wordt vrijstelling van het eerste en 
tweede lid van ditzelfde artikel gegeven als de vogels aantoonbaar zijn gefokt. 
 
 
 

Onder zich hebben of verhandelen van dieren of planten (CITES) 
Titel 3.4 van het Besluit natuurbescherming 11 oktober 2016. 
 
a. Verboden. 
Artikel 3.24 van het Besluit natuurbescherming luidt als volgt: 
1. Het is verboden gefokte vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, 
die niet zijn genoemd in bijlage A, B, C of D bij de CITES-basisverordening, of producten of 
eieren daarvan onder zich te hebben of te verhandelen.  
 
2. Het is verboden dieren of planten van de soorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij de 
CITES-basisverordening, producten of eieren van deze dieren, of producten van deze 
planten onder zich te hebben.  
 
3. Het is verboden dieren of planten van de soorten, genoemd in bijlage C of D bij de CITES-
basisverordening, producten of eieren van deze dieren, of producten van deze planten te 
verhandelen.  
 

 
b. Vrijstelling. 
Het tweede lid en derde lid van artikel 3.24 van het Besluit natuurbescherming zijn niet van 
toepassing op dieren en planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, 
bijlage I of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, niet zijnde 
soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
 
 
 

                                                      
3
 De inheemse vogelsoorten die voorkomen op de bijlagen van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn zijn geïnventariseerd en opgenomen in het rapport: Bedreigd, Beschermd, Behouden, een 
inventarisatie naar de biodiversiteit binnen de, in een beschermde omgeving en gecontroleerd milieu, 
aantoonbaar gehouden bedreigde en beschermde inheemse vogelsoorten in Nederland, uitgave van de  NBvV, 
verschijnt in de tweede helft van 2019. 
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In de Regeling natuurbescherming van 16 oktober 2016 wordt in §3.4.3 een aantal 
vrijstellingen gegeven voor gefokte vogels en soorten op bijlagen CITES. 
 
Artikel 3.19 van de Regeling natuurbescherming omschrijft onderstaande vrijstellingen: 
 
1.Aan een ieder wordt vrijstelling verleend van de verboden, bedoeld in artikel 3.24, eerste, 
tweede en derde lid, van het Besluit natuurbescherming, voor onderscheidenlijk: 

a) het onder zich hebben of verhandelen van een aantoonbaar gefokte vogel van een 
soort als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, die niet is genoemd in bijlage A, B, 
C of D bij de CITES-basisverordening, of producten of eieren daarvan; 

b) het onder zich hebben van een aantoonbaar gefokte vogel van een soort die is 
genoemd in bijlage A, B, C of D bij de CITES-basisverordening, en  

c) het verhandelen van een aantoonbaar gefokte vogel van een soort die is genoemd in 
bijlage C of D bij de CITES-basisverordening, of producten of eieren daarvan. 

 
2.Ingeval de vogel behoort of mede behoort tot een soort als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn, geldt de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend, indien: 
a. de vogel is voorzien van: 

1. een gesloten pootring, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.28 van het Besluit 
natuurbescherming en artikel 3.25 van de Regeling natuurbescherming; 

2. een gesloten pootring die, of een ander merkteken dat aantoonbaar rechtmatig is 
afgegeven door een overheidsorgaan van een andere staat dan Nederland, of een 
door een overheidsorgaan van een andere staat dan Nederland erkende organisatie, 
in overeenstemming met de wettelijke eisen van de betreffende staat, 
onderscheidenlijk indien het product of ei van een dergelijke vogel afkomstig is, of 

3. ingeval de vogel behoort tot een soort, genoemd in bijlage A, B, C of D, bij de CITES-
basisverordening, een microchiptransponder overeenkomstig artikel 66, derde lid, 
van verordening nr. 856/2006, tenzij de minister een verklaring heeft afgegeven dat 
een microchiptransponder wegens lichamelijke kenmerken van de betrokken dieren 
aantoonbaar niet veilig kan worden aangebracht, en 

 
b. ingeval het een levende vogel betreft die behoort tot een soort, genoemd in bijlage A bij   
    de CITES-basisverordening, is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.27 van het Besluit      
    natuurbescherming en het bepaalde in artikel 3.24. 
 
3.Ingeval de vogel behoort tot een  
    soort, genoemd in bijlage A, B, C of D, bij de CITES-basisverordening, niet zijnde een  
   soort als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, geldt de vrijstelling, bedoeld in het eerste   
   lid, uitsluitend indien: 
a. ingeval het een levende gefokte vogel betreft, behorende tot een soort, genoemd in bijlage  
    A bij de CITES-basisverordening: 

1. ten aanzien van de vogel is voldaan aan het tweede lid, onderdeel a, b of c, 
onderscheidenlijk indien het product of ei van een dergelijke vogel afkomstig is, en 

2. is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.27 van het Besluit natuurbescherming en het 
bepaalde in artikel 3.24; 

 
b. ingeval het een dode vogel, een product of een ei van een vogel betreft, behorende tot   
    een soort, genoemd in bijlage A bij de CITES-basisverordening, de vogel, het product of   
    het ei met inachtneming van de CITES-basisverordening en de CITES- 
    uitvoeringsverordening in Nederland is gebracht of verkregen, of 
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c. ingeval de vogel  behoort tot een soort, genoemd in bijlage B, C of D, bij de CITES- 
    basisverordening: 

1. de vogel aantoonbaar is gefokt of het product of het ei van een dergelijke vogel 
afkomstig is of de vogel, het product of het ei met inachtneming van de CITES-
basisverordening en de CITES-uitvoeringsverordening in Nederland zijn gebracht of 
verkregen, en 

 
2. ingeval de vogel behoort tot een soort, genoemd in bijlage B bij de CITES 
      basisverordening, is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.27 van het Besluit 
      natuurbescherming en het bepaalde in artikel 3.24.4 van de Regeling      
      natuurbescherming. 

  
 

Verplichtingen. 
 
a. Administratie. 
In het Besluit natuurbescherming, artikel 3.27 is de verplichting omschreven ten aanzien van 
het voeren van een administratie. 
Dit artikel luidt: 
1. Degene die een levend gefokt dier of een levende gekweekte plant onder zich heeft, houdt 
een administratie bij met betrekking tot dat dier of die plant, indien het dier of de plant 
behoort tot: 
   a. de soorten genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern  
       of bijlage I bij het Verdrag van Bonn; 
   b. de soorten, genoemd in bijlage A bij de CITES-basisverordening, met uitzondering van 
        de in bijlage VIII bij de CITES-uitvoeringsverordening genoemde diersoorten en de  
        hybriden daarvan; 
   c. de diersoorten, genoemd in bijlage B bij de CITES-basisverordening,  
       met uitzondering van: 
   1°. gefokte vogels, die van een gesloten pootring zijn voorzien, en 
   2°. de soorten, genoemd in bijlage 24 bij dit besluit,  
 of 

d. de kunstmatig gekweekte hybriden van niet van een annotatie voorziene soorten   
e. genoemd in bijlage A bij de CITES-basisverordening, voor zover voor die soorten een 

fytosanitair certificaat als bedoeld in artikel 17 van de CITES-uitvoeringsverordening 
is afgegeven.  

 
   2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over de administratie, bedoeld in het 
eerste lid. Deze regels kunnen onder meer betrekking hebben op: 
   a. de gegevens die worden geadministreerd; 
   b. de wijze waarop de administratie wordt bijgehouden, en 
   c. de bewaartermijn van de administratie.  
3. Degene die een administratie als bedoeld in het eerste lid bijhoudt, verschaft desgevraagd 
inzage in die administratie aan in en op grond van artikel 7.1 van de wet aangewezen 
ambtenaren. 
 
Artikel 3.24 van de Regeling natuurbescherming geeft aan waaruit de administratie moet 
bestaan. 
1.De administratie, bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming, 
bevat de volgende gegevens over de aldaar bedoelde dieren en planten: 

a. de wetenschappelijke soortnaam van het dier of de plant en het aantal dieren of 
planten van die soort; 

b. de datum en de plaats van verkrijging van het dier of de plant; 

                                                      
4
 zie bijlage A bij deze monografie. 
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c. de naam, het adres en het land van de leverancier van wie het dier of de plant is 
verkregen; 

d. het land van herkomst van het dier of de plant, indien dit afwijkt van onderdeel c; 
e. het nummer van het bij de verkrijging van het dier of de plant behorende CITES-  
a. document; 
f. de datum en de plaats van vervreemding van het dier of de plant; 
g. de naam, het adres en het land van de afnemer van het dier of de plant; 
h. het nummer van het bij de vervreemding van het dier of de plant behorende CITES- 
b. document; 
i. de datum van de geboorte en het aantal nakomelingen van een dier; 
j. gegevens over de soort en de code van de merktekens; 
k. de datum van de aanbrenging van merktekens aan het dier of de plant; 
l. de datum en de plaats van sterfte van het dier of de plant. 

 
2.Bij de administratie, bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming, 
worden bewaard alle aantekeningen en bescheiden, waaronder nota’s, vrachtbrieven en 
andere bewijsmiddelen, boeken, registers of andere hulpmiddelen, die betrekking hebben op 
het onder zich hebben en verhandelen van dieren op planten als bedoeld in het eerste lid.3. 
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, en de documenten, bedoeld in het tweede lid, 
worden bewaard gedurende ten minste drie jaren na de datum van de laatste in de 
administratie aangebrachte wijziging of aanvulling. 
 
 
b. De ringenregeling. 
§ 3.4.3 van het Besluit natuurbescherming geeft in artikel 3.28 aan, welke voorwaarden van 
kracht zijn voor het aanbrengen van merktekens. 
 
1. Een ieder die een vogel van een soort als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn of 
genoemd in bijlage A bij de CITES-basisverordening fokt, voorziet de vogel van een gesloten 
pootring.  
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van vogels van de soorten, genoemd in 
bijlage X bij de CITES-uitvoeringsverordening.  
3. De gesloten pootringen, bedoeld in het eerste lid, worden uitgereikt door Onze Minister.  
4. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de pootringen. Deze regels 
kunnen onder meer betrekking hebben op: 
a. de kenmerken van de pootringen, waarbij onderscheid gemaakt kan worden naar 
vogelsoort, en 
b. de wijze waarop de gesloten pootringen dienen te worden aangevraagd.  
5. In afwijking van het derde lid, kunnen bij ministeriële regeling rechtspersoonlijkheid 
bezittende organisaties worden aangewezen die belast zijn met de taak om pootringen uit te 
geven.  
6. Bij de ministeriële regeling, bedoeld in het vijfde lid, kan worden bepaald dat:  
a. de aangewezen organisaties een administratie bijhouden op een bij de ministeriële 
regeling te bepalen wijze, en 
b. de aangewezen organisaties informatie verstrekken aan Onze Minister op een bij de 
ministeriële regeling te bepalen wijze.  
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In de Regeling natuurbescherming geeft artikel 3.25 en 3.26 de onderstaande toelichting: 
 
Artikel 3.25  
1.Voor de soorten, genoemd in bijlage 95, heeft een pootring als bedoeld in artikel 3.28, 
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming een maximale diameter als in de bijlage bij die 
soort genoemd. 
2.In afwijking van het eerste lid kan de pootring een diameter hebben die groter is dan de in 
de bijlage 9 vastgestelde maximale diameter, als de aanvrager aannemelijk kan maken dat 
een grotere diameter in verband met de dikte van de poot bij de aanvraag noodzakelijk is.  
3.Een pootring als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende eisen: 
a. ringen met een diameter van 2,5 tot en met 2,9 mm, gemeten aan de binnenkant van een 
ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, en 
zijn op zodanige wijze voorzien van een breukzone, dat de ring knapt, indien de ring wordt 
opgerekt; 
b. ringen met een diameter kleiner dan 2,5 mm en groter dan 2,9 mm, gemeten aan de 
binnenkant van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag 
is aangebracht, of zijn vervaardigd van gekleurde kunststof, en zijn van zodanige kwaliteit, 
dat de ring knapt, indien de ring wordt opgerekt. 
4.In afwijking van het derde lid kunnen ringen voor papegaaiachtigen en roofvogels 
vervaardigd zijn van roestvrij staal. 
5.Een pootring als bedoeld in het eerste lid is voorzien van een kleurlaag, die voor elk jaar 
waarin de ring mag worden aangebracht, verschillend is. 
6.De aanvrager brengt een pootring als bedoeld in het eerste lid uitsluitend aan op gefokte 
vogels van de soort waarvoor hij de ring heeft aangevraagd. 
7.Een aanvrager is niet gerechtigd een pootring als bedoeld in het eerste lid aan derden te 
verschaffen. 
 
Artikel 3.26  
1.Als rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties als bedoeld in artikel 3.28, vijfde lid, van 
het Besluit natuurbescherming die zijn belast met de uitgifte van gesloten pootringen zijn 
aangewezen de in bijlage 106 genoemde organisaties. 
2.De organisaties, bedoeld in het eerste lid, verstrekken uitsluitend gesloten pootringen: 
a. waarvoor door de leverancier een schriftelijke garantie is afgegeven dat de ringen voldoen 
aan de specificaties, bedoeld in artikel 3.25, en 
b. die ten minste zijn voorzien van de letters NL, de aanduiding van de binnendiameter tot in 
tienden van een millimeter, de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden 
aangebracht en, per ringmaat, een uniek nummer bestaande uit de bondscode, een 
kweeknummer en een volgnummer. 
3.In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, zijn de gesloten pootringen, afgegeven door 
Kleindier Liefhebbers Nederland, voorzien van een uniek nummer bestaande uit de 
bondscode en een volgnummer. 
4.Gesloten pootringen worden aangevraagd met gebruikmaking van een door één van de 
organisaties, bedoeld in het eerste lid, ter beschikking gesteld aanvraagformulier dat volledig 
ingevuld en ondertekend wordt teruggestuurd. 
5.De aanvrager vermeldt in zijn aanvraag per soort hoeveel ringen hij aanvraagt. De 
hoeveelheid ringen staat in verhouding tot de te verwachten nakweek. 
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6.De organisaties, bedoeld in het eerste lid, houden een administratie bij met gebruikmaking 
van een door de minister beschikbaar gesteld automatiseringssysteem.  
 
In de administratie worden de volgende gegevens opgenomen: 
a. de soorten vogels waarvoor gesloten pootringen zijn aangevraagd; 
b. bij gefokte vogels behorende tot soorten die zijn opgenomen in bijlage A bij de CITES-
basisverordening, het aantal verstrekte gesloten pootringen, de ringmaat en de bijbehorende 
unieke nummers als bedoeld in artikel 4 per soort en het aantal ouderparen; 
c. bij gefokte vogels behorende tot andere soorten dan bedoeld in onderdeel b, het aantal 
verstrekte pootringen, de ringmaat en de bijbehorende unieke nummers, bedoeld in het 
tweede lid, onderdeel b, en derde lid; 
d. de datum van toekenning van de gesloten pootringen, en 
e. de noodzakelijke gegevens ter identificatie van de personen aan wie de gesloten 
pootringen zijn verstrekt. 
 
7.De administratie, bedoeld in het zesde lid, wordt bewaard gedurende een periode van ten 
minste vijf jaren. 
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Bijlage A. 
behoort bij Besluit natuurbescherming art. 3.27, lid 1 onderdeel c onder 2º 
Geen administratie is vereist voor onderstaande vogelsoorten: 
 
– Gallicolumba luzonica (Luzondolksteekduif)  
– Agapornis canus (Grijskopagapornis)  
– Agapornis fischeri (Fischers agapornis)  
– Agapornis lilianae (Nyasa-agapornis)  
– Agapornis nigrigenis (Zwartwangagapornis)  
– Agapornis personatus (Zwartmaskeragapornis)  
– Agapornis roseicollis (Perzikkopagapornis)  
– Agapornis taranta (Zwartvleugelagapornis)  
– Alisterus scapularis (Australische koningsparkiet)  
– Amazona amazonica (Oranjevleugelamazone)  
– Amazona farinosa (Gepoederde amazone)  
– Aprosmictus erythropterus (Roodvleugelparkiet)  
– Ara ararauna (Blauwgele ara)  
– Aratinga acuticaudata (Blauwkopparkiet)  
– Aratinga leucophthalmus (Witoogparkiet)  
– Aratinga pertinax (Maisparkiet)  
– Bolborhynchus lineola (Catharinaparkiet)  
– Brotogeris chrysopterus (Oranjevleugelparkiet)  
– Cyanoramphus auriceps (Geelvoorhoofdkakariki)  
– Forpus coelestis (Blauwe muspapegaai)  
– Forpus conspicillatus (Gebrilde muspapegaai)  
– Forpus cyanopygius (Mexicaanse muspapegaai)  
– Forpus passerinus (Groene muspapegaai)  
– Forpus xanthops (Geelwangmuspapegaai)  
– Forpus xanthopterygius (Spix’ muspapegaai)  
– Lathamus discolor (Zwaluwparkiet)  
– Loriculus vernalis (Indische hangparkiet)  
– Myiopsitta monachus (Monniksparkiet)  
– Nandayus nenday (Nandayparkiet)  
– Neophema chrysostoma (Blauwvleugelparkiet)  
– Neophema elegans (Prachtparkiet)  
– Neophema pulchella (Turkooisparkiet)  
– Neophema splendida (Splendidparkiet)  
– Neopsephotus bourkii (Bourke’s parkiet)  
– Northiella haematogaster (Roodbuikparkiet)  
– Pionites melanocephala (Zwartkopcaique)  
– Pionus maximiliani (Maximiliaans papegaai)  
– Pionus menstruus (Zwartoorpapegaai)  
– Platycercus adelaidae (Adelaiderosella), P. elegans x P. flaveoleus  
– Platycercus adscitus (Bleekkoprosella)  
– Platycercus barnardi (Barnards rosella)  
– Platycercus caledonicus (Geelbuikrosella)  
– Platycercus elegans (Pennantrosella)  
– Platycercus eximius (Prachtrosella)  
– Platycercus flaveolus (Strogele rosella)  
– Platycercus icterotis (Stanleyrosella)  
– Platycercus venustus (Zwartkoprosella)  
– Platycercus zonarius (Port Lincolnrosella)  
– Polytelis alexandrae (Prinses van Walesparkiet)  
– Polytelis anthopeplus (Regentparkiet)  
– Polytelis swainsonii (Barrabandparkiet)  
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– Psephotus haematonotus (Roodrugparkiet)  
– Psephotus varius (Regenboogparkiet)  
– Psittacula alexandri (Roseborstparkiet)  
– Psittacula cyanocephala (Pruimenkopparkiet)  
– Psittacula derbiana (Lord Derby’s parkiet)  
– Psittacula eupatria (Grote Alexanderparkiet)  
– Psittacula roseata (Bloesemkopparkiet)  
 – Purpureicephalus spurius (Roodkapparkiet)  
– Pyrrhura picta (Bonte parkiet)  
– Poephila cincta cincta (Gordelamadine)  
 
Bijlage B 
Regeling natuurbescherming: 
Artikel 3.25  
1.Voor de soorten, genoemd in bijlage 97, heeft een pootring als bedoeld in artikel 3.28, 
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming een maximale diameter als in de bijlage bij die 
soort genoemd. 
 
Wetenschappelijke naam  Nederlandse naam  mm  

 
Accipiter brevipes  Balkansperwer  10,0  

Accipiter gentilis (m)  Havik  12,0  
Accipiter gentilis (vr)  Havik  14,0  
Accipiter nisus (m)  Sperwer  7,0  
Accipiter nisus (vr)  Sperwer  8,0  
Acrocephalus 
arundinaceus  

Grote karekiet  3,5  

Acrocephalus dumetorum  Struikrietzanger  2,7  

Acrocephalus 
melanopogon  

Zwartkoprietzanger  2,7  

Acrocephalus paludicola  Waterrietzanger  2,5  
Acrocephalus palustris  Bosrietzanger  2,6  
Acrocephalus 
schoenobaenus  

Rietzanger  2,7  

Acrocephalus scirpaceus  Kleine karekiet  2,6  
Aegithalos caudatus  Staartmees  2,1  
Aegolius funereus  Ruigpootuil  8,0  
Aegypius monachus  Monniksgier  28,0  
Alauda arvensis  Veldleeuwerik  3,5  
Alca torda  Alk  9,0  
Alcedo atthis  Ijsvogel  3,5  

Alectoris barbara  Barbarijse patrijs  9,0  
Alectoris chukar  Aziatische steenpatrijs  9,0  

Alectoris graeca  Steenpatrijs  9,0  
Alectoris rufa  Rode patrijs  9,0  
Amazona arausiaca  Roodkeelamazone  12,0  
Amazona auropalliata  Geelnek amazone  11,0  

Amazona auropalliata 
caribaea  

Caribische amazone  11,0  

Amazona auropalliata 
parvipes  

Kleine geelnekamazona  10,0  

Amazona barbadensis  Geelvleugelamazone  10,0  
Amazona brasiliensis  Roodstaartamazone  10,0  
Amazona finchi  Finchs (Blauwkop) amazone  11,0  

Amazona guildingii  Koningsamazone  12,0  
Amazona imperialis  Keizeramazone  14,0  
Amazona leucocephala  Cubaanse amazone  11,0  

Amazona oratrix  Dubbele geelkopamazone  11,0  
Amazona oratrix belizensis  Belize amazone  11,0  
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Amazona oratrix tresmariae                       10,0  

Amazona pretrei  Roodbrilamazone  11,0  
Amazona rhodocorytha  Roodkruinamazone  11,0  
Amazona tucumana  Tucuman amazone  10,0  
Amazona versicolor  Sint Lucia amazone  11,0  

Amazona vinacea  Wijnkleurige amazone  11,0  
Amazona viridigenalis  Groenwangamazone  11,0  
Amazona vittata  Portoricaanse amazone  10,0  
Anas acuta  Pijlstaart  10,0  
Anas americana  Amerikaanse smient  9,0  
Anas clypeata  Slobeend  9,0  
Anas crecca  Wintertaling  7,0  

Anas discors  Blauwvleugeltaling  8,0  
Anas falcata  Bronskopeend/bronskoptaling  10,0  
Anas formosa  Siberische taling/Baikaltaling  8,0  
Anas penelope  Smient  9,0  

Anas platyrhynchos  Wilde eend  11,0  
Anas rubripes  Zwarte eend  12,0  

Anas strepera  Krakeend  10,0  
Anodorhynchus glaucus  Blauwgrijze Ara  12,0  
Anodorhynchus 
hyacinthinus  

Hyacinthara  14,0  

Anodorhynchus leari  Lears hyacinthara  12,0  
Anser albifrons  Kolgans  16,0  
Anser anser  Grauwe gans  20,0  

Anser brachyrhynchus  Kleine rietgans  15,0  
Anser caerulescens  Sneeuwgans  16,0  
Anser erythropus  Dwerggans  14,0  
Anser fabalis  Rietgans  18,0  
Anser rossii  Ross’ Gans  14,0  

Anthus bertheloti  Berthelots pieper  2,7  
Anthus campestris  Duinpieper  2,7  

Anthus cervinus  Roodkeelpieper  2,7  
Anthus petrosus  Oeverpieper  2,8  
Anthus pratensis  Graspieper  2,7  
Anthus richardi  Grote pieper  2,7  
Anthus spinoletta  Waterpieper  2,8  
Anthus trivialis  Boompieper  2,8  

Apus affinis  Huisgierzwaluw  2,6  
Apus apus  Gierzwaluw  4,0  
Aquila adalberti  Spaanse keizerarend  24,0  
Aquila chrysaetos  Steenarend  28,0  
Aquila clanga  Bastaardarend  20,0  
Aquila heliaca  Keizerarend  24,0  
Aquila nipalensis  Aziatische steppearend  20,0  

Aquila pomarina  Schreeuwarend  20,0  
Ara ambigua  Buffons ara  14,0  
Ara glaucogularis  Blauwkeelara  12,0  
Ara macao  Geelvleugel ara  14,0  
Ara militaris  Soldaten ara  12,0  
Ara rubrogenys  Roodwangara  12,0  
Ardea cinerea  Blauwe reiger  14,0  

Ardea herodias  Grote blauwe reiger  20,0  
Ardea purpurea  Purperreiger  14,0  
Ardeola ralloides  Ralreiger  16,0  
Arenaria interpres  Steenloper  4,5  
Asio capensis  Afrikaanse velduil  12,0  
Asio flammeus  Velduil  12,0  

Asio otus  Ransuil  10,0  
Athene noctua  Steenuil  8,0  

Aythya affinis  Kleine toppereend  9,0  
Aythya americana  Amerikaanse tafeleend  10,0  
Aythya collaris  Ringsnaveleend  9,0  
Aythya ferina  Tafeleend  10,0  
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Aythya fuligula  Kuifeend  9,0  

Aythya innotata  Madagascar witoogeend  11,0  
Aythya marila  Toppereend  10,0  
Aythya valisineria  Grote tafeleend  11,0  
Bombycilla cedrorum  Amerikaanse pestvogel  4,0  

Bombycilla garrulus  Pestvogel  4,0  
Bonasa bonasia  Hazelhoen  10,0  
Botaurus stellaris  Roerdomp  14,0  
Branta bernicla  Rotgans  12,0  
Branta canadensis  Canadese gans  20,0  
Branta canadensis 
leucopareia  

Canadese gans van de Aleoeten  13,0  

Branta leucopsis  Brandgans  14,0  
Bubo bubo  Oehoe  24,0  
Bubulcus ibis  Koereiger  11,0  
Bucephala albeola  Buffelkopeend  8,0  

Bucephala clangula  Brilduiker  10,0  
Bucephala islandica  IJslandse brilduiker  11,0  

Burhinus oedicnemus  Griel  8,0  
Buteo buteo  Buizerd  13,0  
Buteo lagopus  Ruigpootbuizerd  14,0  
Buteo rufinus  Arendbuizerd  16,0  
Cacatua goffini  Goffins kakatoe  10,0  
Cacatua sulphurea  Kleine geelkuifkaketoe  10,0  
Cacatua moluccensis  Molukken kakatoe  14,0  

Cairina scutulata  Witvleugeleend  16+14  
Calandrella brachydactyla  Kortteenleeuwerik  3,5  
Calandrella rufescens  Kleine kortteenleeuwerik  3,5  
Calcarius lapponicus  IJsgors  2,9  
Calidris alba  Drieteenstrandloper  3,5  

Calidris alpina  Bonte strandloper  4,0  
Calidris canutus  Kanoetstrandloper  5,0  

Calidris ferruginea  Krombekstrandloper  4,0  
Calidris maritima  Paarse strandloper  4,0  
Calidris minuta  Kleine strandloper  3,0  
Calidris temminckii  Temmincks strandloper  3,0  
Caloenas nicobarica  Manenduif  10,0  
Calonectris diomedea  Kuhls pijlstormvogel  10,0  

Caprimulgus europaeus  Nachtzwaluw  4,0  
Carduelis cannabina  Kneu  2,5  
Carduelis carduelis  Putter (Groot)  2,7 
Carduelis carduelis  Putter (Klein)  2,5  
Carduelis chloris  Groenling  3,0  
Carduelis flammea  Barmsijs (Groot)  2,7  
Carduelis flammea  Barmsijs (Klein)  2,5  

Carduelis flavirostris  Frater  2,5  
Carduelis hornemanni  Witstuitbarmsijs  2,5  
Carduelis spinus  Sijs  2,5  
Carpodacus erythrinus  Roodmus  2,9  
Casmerodius albus  Grote zilverreiger  16,0  
Catharacta skua  Grote jager  14,0  
Cepphus grylle  Zwarte zeekoet  10,0  

Cercotrichas galactotes  Rosse waaierstaart  2,9  
Certhia brachydactyla  Boomkruiper  2,2  
Certhia familiaris  Taiga boomkruiper  2,3  
Cettia cetti  Cetti’s zanger  2,7  
Charadrius alexandrinus  Strandplevier  3,5  
Charadrius dubius  Kleine plevier  3,5  

Charadrius hiaticula  Bontbekplevier  4,0  
Charadrius leschenaultii  Woestijnplevier  6,0  

Chersophilus duponti  Duponts leeuwerik  3,2  
Chlamydotis undulata  Kraagtrap  14,0  
Chlidonias hybridus  Witwangstern  4,0  
Chlidonias leucopterus  Witvleugelstern  4,0  
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Chlidonias niger  Zwarte stern  4,0  

Chondestes grammacus  Roodoorgors  2,7  
Ciconia ciconia  Ooievaar  18,0  
Ciconia nigra  Zwarte ooievaar  18,0  
Cinclus cinclus  Waterspreeuw  4,5  

Circaetus gallicus  Slangearend  18,0  
Circus aeruginosus (M)  Bruine kiekedief  9,0  
Circus aeruginosus (V)  Bruine kiekedief  11,0  
Circus cyaneus  Blauwe kiekedief  12,0  
Circus macrourus  Steppekiekedief  12,0  
Circus pygargus  Grauwe kiekedief  12,0  
Cisticola juncidis  Gewone graszanger  2,5  

Clamator glandarius  Kuifkoekoek  6.5  
Clangula hyemalis  IJseend  9,0  
Coccothraustes 
coccothraustes  

Appelvink  3,5  

Columba bollii  Bolles laurierduif  9,0  
Columba junoniae  Laurierduif  9,0  

Columba oenas  Holenduif  7,0  
Columba palumbus  Houtduif  8,0  
Columba trocaz  Trocazduif  7,0  
Coracias garrulus  Scharrelaar  6,5  
Corvus corax  Raaf  14,0  
Corvus corone  Kraai  9,0  
Corvus frugilegus  Roek  9,0  

Corvus monedula  Kauw  6,5  
Coturnix coturnix  Kwartel  5,0  
Crax alberti  Blauwknobbelhokko  20,0  
Crex crex  Kwartelkoning  5,0  
Cuculus canorus  Koekoek  5,0  

Cyanopica cyana  Blauwe ekster  6,5  
Cyanopsitta spixii  Spix’s ara  8,0  

Cyanoramphus forbesi  Geelvoorhoofdkakariki  5,4  
Cyclopsitta diophthalma  Coxens dubbeloogvijgpapegaai  5,0  
Cygnus columbianus  Fluitzwaan/kleine zwaan  27,0  
Cygnus cygnus  Wilde zwaan  27,0  
Cygnus olor  Knobbelzwaan  26,0  
Delichon urbica  Huiszwaluw  2,9  

Dendrocopos leucotos  Witrugspecht  4,0  
Dendrocopos major  Grote bonte specht  4,0  
Dendrocopos medius  Middelste bonte specht  4,0  
Dendrocopos minor  Kleine bonte specht  3,5  
Dendrocopos syriacus  Syrische bonte specht  4,0  
Dryocopus martius  Zwarte specht  6,5  
Ducula mindorensis  Mindoro muskaatduif  10,0  

Egretta garzetta  Kleine zilverreiger  12,0  
Elanus caeruleus  Grijze wouw  12,0  
Emberiza aureola  Wilgegors  2,9  
Emberiza bruniceps  Bruinkopgors  2,7  
Emberiza caesia  Bruinkeelortolaan  2,9  
Emberiza cia  Grijze gors  2,9  
Emberiza cirlus  Cirlgors  2,9  

Emberiza citrinella  Geelgors  2,9  
Emberiza hortulana  Ortolaan  2,9  
Emberiza leucocephalos  Witkopgors  2,9  
Emberiza melanocephala  Zwartkopgors  2,9  
Emberiza pallasi  Pallas’rietgors  2,3  
Emberiza pusilla  Dwerggors  2,7  

Emberiza rustica  Bosgors  2,9  
Emberiza schoenclus  Rietgors  2,7  

Emberiza striolata  Huisgors  2,7  
Eos histrio  Diadeemlori  7,0  
Eremophila alpestris  Strandleeuwerik  3,4  
Erithacus rubecula  Roodborst  2,7  
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Eudromias morinellus  

 

Morinelplevier  

 

5,0  
Eunymphicus cornutus  Hoornparkiet  5,5  
Falco biarmicus (m)  Lannervalk  12,0  
Falco biarmicus (vr)  Lannervalk  14,0  

Falco cherrug (m)  Sakervalk  14,0  
Falco cherrug (vr)  Sakervalk  15,0  
Falco columbarius  Smelleken  9,0  
Falco eleonorae  Eleonora’s valk  11,0  
Falco naumanni  Kleine torenvalk  9,0  
Falco pelegrinoides (m)  Barbarijse valk  11,0  
Falco pelegrinoides (vr)  Barbarijse valk  13,0  

Falco peregrinus (m)  Slechtvalk  12,0  
Falco peregrinus (vr)  Slechtvalk  14,0  
Falco rusticolus (m)  Giervalk  14,0  
Falco rusticolus (vr)  Giervalk  15,0  

Falco sparverius  Amerikaanse torenvalk  7,0  
Falco subbuteo  Boomvalk  9,0  

Falco tinnunculus  Torenvalk  9,0  
Falco vespertinus  Roodpootvalk  9,0  
Ficedula albicollis  Withalsvliegenvanger  2,5  
Ficedula hypoleuca  Bonte vliegenvanger  2,5  
Ficedula parva  Kleine vliegenvanger  2,5  
Ficedula semitorquata  Balkanvliegenvanger  2,7  
Francolinus francolinus  Halsband- of zwarte frankolijn  9,0  

Fratercula arctica  Papegaaiduiker  8,0  
Fringilla coelebs  Vink  2,7  
Fringilla montifringilla  Keep  2,7  
Fringilla teydea  Blauwe vink  3,2  
Fulica atra  Meerkoet  11,0  

Fulica cristata  Knobbelmeerkoet  12,0  
Fulmarus glacialis  Noordse stormvogel  10,0  

Galerida cristata  Kuifleeuwerik  3,4  
Galerida theklae  Theklaleeuwerik  3,2  
Gallinago gallinago  Watersnip  4,5  
Gallinago media  Poelsnip  4,0  
Gallinula chloropus  Waterhoen  8,0  
Garrulus glandarius  Vlaamse gaai  6,0  

Gavia arctica  Parelduiker  18,0  
Gavia immer  IJsduiker  14,0  
Gavia stellata  Roodkeelduiker  18,0  
Geronticus eremita  Heremietibis  14,0  
Glareola pratincola  Vorkstaartplevier  5,0  
Glaucidium passerinum  Dwerguil  7,0  
Grus canadensis  Canadese kraanvogel  16,0  

Grus grus  Kraanvogel  20,0  
Grus japonensis  Chinese kraanvogel  22,0  
Grus monacha  Monnikskraanvogel  16,0  
Grus nigricollis  Zwarthalskraanvogel  16,0  
Grus vipio  Withalskraanvogel  18,0  
Grus virgo  Jufferkraan  16,0  
Guarouba guarouba  Goudparkiet  10,0  

Guiraca caerulea  Blauwe bisschop  3,5  
Gypaetus barbatus  Lammergier  28,0  
Gyps fulvus  Vale gier  28,0  
Haematopus ostralegus  Scholekster  8,0  
Haliaeetus albicilla (m)  Zeearend  24,0  
Haliaeetus albicilla (vr)  Zeearend  26,0  

Haliaeetus leucocephalus 
(m)  

Witkopzeearend  24,0  

Haliaeetus leucocephalus 
(vr)  

Witkopzeearend  28,0  

Haliaeetus leucoryphus 
(m)  

Witbandzeearend  24,0  
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Haliaeetus leucoryphus 

(vr) 

  Witbandzeearend  28,0  

Hieraaetus fasciatus  Havikarend  18,0  
Hieraaetus pennatus  Dwergarend  14,0  
Himantopus himantopus  Steltkluut  7,0  

Hippolais caligata  Kleine spotvogel  2,6  
Hippolais icterina  Spotvogel  2,7  
Hippolais olivetorum  Griekse spotvogel  2,7  
Hippolais pallida  Vale spotvogel  2,7  
Hippolais polyglotta  Orpheus spotvogel  2,7  
Hirundo daurica  Roodstuizwaluw  2,7  
Hirundo rupestris  Rotszwaluw  2,7  

Hirundo rustica  Boerenzwaluw  2,5  
Histrionicus histrionicus  Harlekijneend  9,0  
Hydrobates pelagicus  Stormvogeltje  2,5  
Icterus galbula  Baltimore troepiaal  4,0  

Irania gutturalis  Perzische roodborst  2,7  
Ixobrychus minutus  Wouwaapje  10,0  

Jynx torquilla  Draaihals  3,5  
Lagopus lagopus  Moerassneeuwhoen  10,0  
Lagopus mutus  Alpensneeuwhoen  10,0  
Lanius collurio  Grauwe klauwier  3,5  
Lanius excubitor  Klapekster  4,4  
Lanius minor  Kleine klapekster  4,0  
Lanius nubicus  Maskerklauwier  3,2  

Lanius senator  Roodkopklauwier  3,8  
Larus argentatus  Zilvermeeuw  11,0  
Larus audouinii  Audouins meeuw  10,0  
Larus canus  Stormmeeuw  7,0  
Larus fuscus  Kleine mantelmeeuw  9,0  

Larus genei  Dunbekmeeuw  8,0  
Larus hyperboreus  Grote burgemeester  14,0  

Larus marinus  Grote mantelmeeuw  13,0  
Larus minutus  Dwergmeeuw  4.2  
Larus ridibundus  Kokmeeuw  7,0  
Leptotila wellsi  Grenada loopduif  7,0  
Leucopsar rothschildi  Balispreeuw  6,0  
Limicola falcinellus  Breedbekstrandloper  4,0  

Limosa haemastica  Rode grutto  5,5  
Limosa lapponica  Rosse grutto  7,0  
Limosa limosa  Grutto  7,0 
Locustella fluviatilis              Krekelzanger                                2,7 

Locustella luscinioides  Snor  2,7  
Locustella naevia  Sprinkhaanzanger  2,7  
Lophodytes cucullatus  Kokardezaagbek  9,0  

Lophophorus lhuysii (M)  Chinese glansfazant  15,0  
Lophophorus lhuysii (Vr)  Chinese glansfazant  14,0  
Lophura imperialis  Keizerfazant  12,0  
Loxia curvirostra  Kuisbek  3,5  
Loxia leucoptera  Witbandkruisbek  3,5  
Loxia pytyopsittacus  Grote kruisbek  4,0  
Loxia scotica  Schotse kruisbek  3,5  

Lullula arborea  Boomleeuwerik  3,2  
Luscinia calliope  Roodkeelnachtegaal  3,0  
Luscinia luscinia  Noordse nachtegaal  2,9  
Luscinia megarhynchos  Nachtegaal  2,9  
Luscinia svecica  Blauwborst  2,7  
Lymnocryptes minimus  Bokje  4,0  

Macrocephalon maleo  Hamerhoen  20,0  
Marmaronetta 

angustirostris  

Marmereend  8,0  

Melanitta fusca  Grote zeeëend  13,0  
Melanitta nigra  Zwarte zeeëend  11,0  
Melanitta perspicillata  Brilzeeëend  11,0  

Krekelzanger  2,7  
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Melanocorypha calandra  Klanderleeuwerik  3,5  

Mergellus albellus  Nonnetje  9,0  
Mergus merganser  Grote zaagbek  13,0  
Mergus serrator  Middelste zaagbek  11,0  
Merops apiaster  Bijeneter  4,0  

Merops persicus  Groene bijeneter  4,0  
Miliaria calandra  Grauwe gors  3,2  
Milvus migrans  Zwarte wouw  12,0  
Milvus milvus  Rode wouw  13,0  
Mimus polyglottos  Spotlijster  6,0  
Mitu mitu  Mesbekpauwies  16,0  
Monticola saxatilis  Rode rotslijster  4,0  

Monticola solitarius  Blauwe rotslijster  4,0  
Montifringilla nivalis  Sneeuwvink  3,2  
Morus bassanus  Jan-van-Gent  20,0  
Morus capensis  Kaapse Jan van Gent  16,0  

Motacilla alba  Witte kwikstaart  2,8  
Motacilla cinerea  Grote gele kwikstaart  2,6  

Motacilla citreola  Citroenkwikstaart  2,7  
Motacilla flava  Gele kwikstaart  2,6  
Muscicapa striata  Grauwe vliegenvanger  2,5  
Neophema chrysogaster  Oranjebuikparkiet  4,0  
Neophron percnopterus  Aasgier  20,0  
Netta rufina  Krooneend  11,0  
Ninox novaeseelandiae 

undulata  

Boeboek (uil)  11,0  

Numenius arquata  Wulp  10,0  
Numenius phaeopus  Regenwulp  8,0  
Numenius tenuirostris  Dunbekwulp  8,0  
Nyctea scandiaca  Sneeuwuil  24,0  

Nycticorax nycticorax  Kwak  14,0  
Oceanodroma leucorhoa  Vaal stormvogeltje  2,5  

Odontophorus strophium  Himalaya patrijs  6,5  
Oenanthe hispanica  Blonde tapuit  3,0  
Oenanthe isabellina  Isabeltapuit  3,2  
Oenanthe leucopyga  Witkruintapuit  3,4  
Oenanthe leucura  Zwarte tapuit  3,2  
Oenanthe oenanthe  Tapuit  3,0  

Oenanthe pleschanka  Bonte tapuit  3,2  
Ognorhynchus icterotis  Geeloorparkiet  7,0  
Ophrysia superciliosa  Himalaya patrijs  6,5  
Oreophasis derbianus  Gehoornde goean  20,0  
Oriolus oriolus  Wielewaal  4,5  
Otus scops  Dwergooruil  7,0  
Pandion haliaetus  Visarend  19,0  

Panurus biarmicus  Baardmannetje  2,8  
Parus ater  Zwarte mees  2,6  
Parus caeruleus  Pimpelmees  2,7  
Parus cinctus  Bruinkopmees  2,7  
Parus cristatus  Kuifmees  2,7  
Parus cyanus  Azuurmees  2,8  
Parus major  Koolmees  2,7  

Parus montanus  Matkop  2,7  
Parus palustris  Glanskopmees  2,7  
Passer domesticus  Huismus  3,0  
Passer hispaniolensis  Spaanse mus  3,0  
Passer montanus  Ringmus  2,7  
Passerina cyanea  Indigovink (gors)  2,7  

Penelope albipennis  Witvleugel(sjakohoen)goe
an  

14,0  

Perdix perdix  Patrijs  7,0  
Perisoreus infaustus  Taiga gaai  6,5  
Pernis apivorus  Wespendief  12,5  
Petronia petronia  Rotsmus  3,0  
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Pezoporus wallicus  Grondpapegaai  4,5  

Phalacrocorax aristotelis  Kuifaalscholver  16,0  
Phalacrocorax carbo  Aalscholver  18,0  
Phalaropus fulicarius  Rosse franjepoot  3,5  
Phalaropus lobatus  Grauwe franjepoot  3,5  

Phasianus colchicus  Fazant  12,0  
Philomachus pugnax (m)  Kemphaan  6,5  
Philomachus pugnax (vr)  Kemphaan  5,0  
Phoenicopterus ruber  Flamingo  16,0  
Phoenicurus moussieri  Diadeemroodstaart  2,6  

Phoenicurus ochruros  Zwarte roodstaart  2,5  
Phoenicurus 

phoenicurus  

Gekraagde roodstaart  2,5  

Phylloscopus bonelli  Bergfluiter  2,3  
Phylloscopus borealis  Noordse boszanger  2,4  
Phylloscopus collybita  Tjiftjaf  2,3  

Phylloscopus inornatus  Bladkoning  2,3  
Phylloscopus 

proregulus  

Pallas’ boszanger  2,4  

Phylloscopus schwarzi  Radde’s boszanger  2,3  
Phylloscopus sibilatrix  Fluiter  2,3  
Phylloscopus 
trochiloides  

Grauwe fitis  2,3  

Phylloscopus trochilus  Fitis  2,3  
Pica pica  Ekster  6,5  

Picoides tridactylus  Drieteenspecht  4,3  
Picus canus  Grijskopspecht  5,0  
Picus viridis  Groene specht  5,0  
Pinicola enucleator  Haakbek  3,5  
Pionopsitta pileata  Roodkappapegaai  8,0  

Pipile jacutinga  Spixfluitgoean  14,0  
Pipile pipile  Trinidad blauwkeelgoean  14,0  

Piranga olivacea  Zwartvleugeltangara  2,9  
Platalea leucorodia  Lepelaar  18,0  
Plectrophenax nivalis  Sneeuwgors  3,0  
Plegadis falcinellus  Zwarte ibis  12,0  
Pluvialis apricaria  Goudplevier  6,0  
Pluvialis squatarola  Zilverplevier  6,0  

Podiceps auritus  Kuifduiker  8,0  
Podiceps cristatus  Fuut  10,0  
Podiceps grisegena  Roodhalsfuut  9,0  
Podiceps nigricollis  Geoorde fuut  8,0  
Polysticta stelleri  Stellers eider  10,0  
Porphyrio porphyrio  Purperkoet  12,0  
Porzana parva  Klein waterhoen  4,0  

Porzana porzana  Porseleinhoen  4,5  
Porzana pusilla  Kleinst waterhoen  3,5  
Primolius couloni  Blauwkopara  10,0  
Primolius maracana  Illgers ara  10,0  
Prunella collaris  Alpenheggemus  3,5  
Prunella modularis  Heggemus  2,8  
Prunella montanella  Bergheggemus  2,9  

Psephotus 
chrysopterygius  

Goudschouderparkiet  5,0  

Psephotus 
pulcherrimus  

Paradijsparkiet  4,5  

Psittacula echo  Mauritius papegaai  7,5  
Pterocles alchata  Witbuikzandhoen  7,0  

Pterocles orientalis  Zwartbuikzandhoen  7,0  
Pterocles senegallus  Woestijnzandhoen  7,0  

Puffinus puffinus  Noordse pijlstormvogel  10,0  
Puffinus yelkouan  Vale pijlstormvogel  10,0  

Pyrrhocorax graculus  Alpenkauw     6,5  
Pyrrhocorax Alpenkraai     6,5  
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pyrrhocorax  

Pyrrhula pyrrhula  Goudvink (Groot)  3,0  
Pyrrhula pyrrhula  Goudvink (Klein)  2,7  
Pyrrhura cruentata  Blauwkeelconure  6,0  
Rallus aquaticus  Waterral  7,0  

Recurvirostra avosetta  Kluut  7,0  
Regulus ignicapillus  Vuurgoudhaantje  2,1  
Regulus regulus  Goudhaantje  2,1  
Regulus teneriffae  Canarisch goudhaantje  2,5  
Remiz pendulinus  Buidelmees  2,5  
Rheinardia ocellata  Gekuifde argusfazant  15,0  
Rhodopechys 

githaginea  

Woestijnvink  2,7  

Riparia riparia  Oeverzwaluw  2,5  
Rissa tridactyla  Drieteenmeeuw  7,0  
Saxicola dacotiae  Canarische 

roodborsttapuit  

3,0  

Saxicola rubetra  Paapje  2,8  

Saxicola torquata  Roodborsttapuit  2,6  
Scolopax rusticola  Houtsnip  7,0  
Serinus canaria  Kanarie  2,7  
Serinus citrinella  Citroenkanarie 

(Citroensijs)  
2,5  

Serinus pusillus  Roodvoorhoofdkanarie  2,5  
Serinus serinus  Europese kanarie  2,3  

Sitta europaea  Boomklever  3,3  
Somateria mollissima  Eidereend  13,0  
Somateria spectabilis  Koningseider  12,0  
Stercorarius 
longicaudus  

Kleinste jager  6,5  

Stercorarius parasiticus  Kleine jager  6,5  
Sterna albifrons  Dwergstern  3,2  

Sterna caspia  Reuzenstern  9,0  
Sterna dougallii  Dougalls stern  4,0  
Sterna hirundo  Visdief  4,0  
Sterna nilotica  Lachstern  5,0  
Sterna paradisaea  Noordse stern  4,2  
Sterna sandvicensis  Grote stern  5,5  

Streptopelia decaocto  Turkse tortel  6,0  
Streptopelia orientalis  Oosterse tortel  6,0  
Streptopelia 
senegalensis  

Palmtortel  5,5  

Streptopelia turtur  Zomertortel  6,0  
Strix aluco  Bosuil  12,0  
Strix nebulosa  Laplanduil  16,0  

Strix uralensis  Oeraluil  14,0  
Sturnus roseus  Rose spreeuw  4,5  
Sturnus unicolor  Zwarte spreeuw  4,5  
Sturnus vulgaris  Spreeuw  4,5  
Surnia ulula  Sperweruil  10,0  
Sylvia atricapilla  Zwartkop  2,8  

Sylvia borin  Tuinfluiter  2,9  

Sylvia cantillans  Baardgrasmus  2,7  
Sylvia communis  Grasmus  2,7  
Sylvia conspicillata  Brilgrasmus  2,7  
Sylvia curruca  Braamsluiper  2,7  
Sylvia hortensis  Orpheus grasmus  2,7  
Sylvia melanocephala  Kleine zwartkop  2,7  

Sylvia nisoria  Sperwergrasmus  3,0  
Sylvia rueppelli  Rüppells grasmus  2,7  

Sylvia sarda  Sardijnse grasmus  2,7  
Sylvia undata  Provencaalse grasmus  2,7  
Syrrhaptes paradoxus  Steppehoen  7,0  
Tachybaptus ruficollis  Dodaars  7,0  
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Tachymarptis melba  Alpengierzwaluw  4,0  

Tadorna ferruginea  Casarca  13,0  
Tadorna tadorna  Bergeend  12,0  
Tarsiger cyanurus  Blauwstaart  2,8  
Tetrao tetrix  Korhoen  12,0  

Tetrao urogallus (M)  Auerhoen  20,0  
Tetrao urogallus (Vr)  Auerhoen  16,0  
Tetraogallus caspius  Kaspisch berghoen  14,0  
Tetraogallus tibetanus  Tibetaans berghoen  14,0  
Tetrax tetrax  Kleine trap  16,0  
Threskiornis 

aethiopicus  
Heilige ibis  14,0  

Tragopan blythii  Blyths saterhoen  14,0  
Tragopan caboti  Cabots saterhoen  14,0  
Tringa cinerea  Terekruiter  3,2  
Tringa erythropus  Zwarte ruiter  5,0  

Tringa glareola  Bosruiter  4,5  
Tringa hypoleucos  Oeverloper  4,5  

Tringa nebularia  Groenpootruiter  6,5  
Tringa ochropus  Witgatje  4,0  
Tringa stagnatilis  Poelruiter  4,5  
Tringa totanus  Tureluur  5,0  
Troglodytes 

troglodytes  
Winterkoning  2,5  

Tryngites subruficollis  Blonde ruiter  3,5  

Turdus iliacus  Koperwiek  4,0  
Turdus merula  Merel  4,5  
Turdus obscurus  Vale lijster  3,5  
Turdus philomelos  Zanglijster  4,0  
Turdus pilaris  Kramsvogel  4,5  

Turdus torquatus  Beflijster  4,5  
Turdus viscivorus  Grote lijster  5,0  

Tympanuchus cupido 
attwateri  

Attwaters prairiehoen  12,0  

Tyto alba  Kerkuil  10,0  
Upupa epops  Hop  4,5  
Uria aalge  Zeekoet  10,0 

 

Vanellus gregariu  Steppekievit     5,5  
Vanellus spinosus  Sporenkievit     5,5  
Vanellus vanellus  Kievit     5,5  
Vini australis  Blauwkaplori     4,5  
Vini kuhlii  Kuhls lori     4,5  
Vini peruviana  Saffierlori     4,5  
Vini stepheni  Stephens lori     4,5  

Vini ultramarina  Hemelsblauwe lori     4,5  
Xanthocephalus  Geelkoptroepiaal     6,0  
Xema sabini  Vorkstaartmeeuw     6,5  
Zoothera dauma  Goudlijster     3,5  

  

   

 
 
Bijlage C 
Bijlage 10 behorende bij artikel 3.26 eerste lid van de regeling natuurbescherming. 
 

a. Kleindier Liefhebbers Nederland, gevestigd te Utrecht;  
b. Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, gevestigd te Bergen op Zoom;  
c. Parkietensociëteit, gevestigd te Arnhem;  
d. Vereniging Aviornis International Nederland, gevestigd te Wijchen;  
e. Vereniging Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel, gevestigd te Eindhoven. 


