Regelgeving
pootringen gewijzigd
De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit gaat haar controles op pootringen van vogels intensiveren. De Regeling
afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens is gewijzigd per 1 juli 2009.
Voor 190 soorten vogels genoemd in de regeling wijzigt de ringmaat. In de meeste gevallen
is de maat naar boven bijgesteld, in een aantal gevallen wordt de ringmaat kleiner.
Het doel is het welzijn van de vogels bevorderen. Wilt u checken welke ringmaat uw vogels
moeten hebben? In het document Regelingen pootringen op www.aid.nl staat per vogelsoort
genoemd wat de ringmaat moet zijn.
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Flora- en faunawet
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het kader van de Flora- en
faunawet beschermd. In deze wetgeving is geregeld dat gekweekte vogels gehouden mogen
worden mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond.
Dit geldt voor inheems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES Bijlage A,
een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantensoorten).

Versoepeling ringmaat
Een andere wijziging is dat men bij uitzondering gebruik mag maken van een grotere
ringmaat dan aangegeven. Voorwaarde is wel dat er gegronde welzijnsredenen zijn om af te
wijken van de gewenste maat, bijvoorbeeld als de poot te dik is. Een dierenarts of andere
expert moet schriftelijk beoordelen of u gebruik mag maken van een grotere ringmaat.
Na verkoop van een vogel met een grotere ringmaat dan aangegeven, moet de volgende
eigenaar deze schriftelijke verklaring kunnen tonen.

Wijziging gebruik pootringen
Sinds 1 juli 2009 kunnen aangevraagde ringen voor meerdere vogelsoorten gebruikt
worden, als deze dezelfde ringmaat hebben. De ringen mogen niet aan derden gegeven
worden, ze moeten worden gebruikt door de aanvrager. Voor vogels genoemd in CITES
Bijlage A blijft de verplichting dat de ringen alleen gebruikt mogen worden voor de soort
waarvoor ze zijn aangevraagd. U kunt pootringen voor in Nederland geboren en gefokte
vogels alleen aanvragen bij een vogelbond die in de Regeling pootringen wordt genoemd.

U gaat een vogel kopen, waar moet u op letten?
 De pootring moet bij een volwassen vogel nooit kunnen worden verwijderd.
 De pootring is rond en onbeschadigd en mag niet onderbroken zijn.
 Op de pootring van een in Nederland in gevangenschap gefokte vogel staat de inscriptie
NL, de binnendiameter, het jaartal, de bondscode, het kweeknummer en een
volgnummer.
 De ringmaat moet overeenkomen met de maat zoals in de bijlage van de regeling staat
genoemd. Een grotere ring mag alleen als een dierenarts of een andere expert dat
noodzakelijk acht.
 Een pootring van een buitenlandse vogel moet voldoen aan de wettelijke eisen die
gesteld zijn in het land van afkomst.
 Een erg wilde vogel, een beschadigde kop of beschadigde poten kunnen wijzen op een
vogel die niet gekweekt is, maar in het wild gevangen.

Meldpunt
Voor vragen en / of meldingen kunt u terecht bij de AID-Groendesk. Deze is telefonisch
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Per fax of e-mail is de
AID-Groendesk altijd bereikbaar (telefoon (030) 66 92 640, fax (084) 22 27 971,
e-mail AID-Groendesk@minlnv.nl).

Meer informatie
 Voor informatie over onder andere de controles, de wijzigingen en de CITES bijlagen kijkt
u op www.aid.nl.
 De volledige wettekst kunt u vinden op www.wetten.nl, zoek op Regeling pootringen.
 Informatie over onder andere CITES vindt u op Het LNV–Loket van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (www.minlnv.nl/hetlnvloket,
telefoon 0800 - 22 333 22).
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