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WOORD VOORAF 
 

In deze masterproef heb ik geprobeerd een praktijkgericht beeld te schetsen van de 

handhavingsituatie op vlak van vogelbescherming in Vlaanderen. Ik heb me hierbij 

geconcentreerd op de soortenbescherming, meer specifiek op de vogelvangst en de illegale 

jacht op vogels. 

 

De onderzoeksvragen die in deze masterproef worden behandeld, kunnen worden samengevat 

als:  

- Hoe wordt de handhaving inzake vogelbescherming georganiseerd? 

- Hoe worden de handhavingregels inzake vogelbescherming in praktijk omgezet? 

 

Om de problematiek volledig te begrijpen, heb ik me eerst verdiept in het wetgevend kader en 

in de evolutie die de wetgeving, sinds de laatste honderd jaar heeft gekend (hoofdstuk 1: 

wettelijk kader). Vervolgens leek een beschrijving van de manier waarop de handhaving 

georganiseerd wordt, op zijn plaats. Omdat elke schakel in het handhavingproces cruciaal is, 

wou ik ook elke schakel belichten. Hiervoor ging ik mee op toezicht met de natuurinspecteurs 

van het Agentschap voor Natuur en Bos. Zowel de gesprekken met de inspecteurs als het doen 

van de vaststellingen waren een nuttige en interessante ervaring in het kader van deze 

masterproef. Vervolgens nam ik contact op met de parketten. Wouter Haelewyn en Bart Van 

Vossel, respectievelijk substituut-procureur des Konings bij de rechtbank te Kortrijk en te 

Gent, en substituut-procureur-generaal Jan De Clercq bij het Hof van Beroep te Gent, waren 

zo vriendelijk mij hun interne organisatie en werkwijze uiteen te zetten en me enkele 

cijfergegevens te bezorgen. Ook ging ik spreken met Sigrid Raedschelders, afdelingshoofd en 

Dries Wouters, beleidsmedewerker van de  Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en 

Crisisbeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, 

aan wie (onder andere) de vogelvangstdossiers door het parket worden doorgestuurd met het 

oog op hun bestuurlijke afhandeling. Al de informatie die ik uit deze “interviews” haalde, 

vormt gecombineerd met opzoekingen in wetgeving en literatuur, de basis voor het tweede 

hoofdstuk (de organisatie van de handhaving). Maar ook in het derde hoofdstuk (de concrete 

aanpak van vogelvangstdossiers) werd deze informatie veelvuldig gebruikt. Voor dit 

hoofdstuk nam ik bovendien contact op met Gwijde Vermeire, de advocaat van 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw en doorlas en analyseerde ik correctionele vonnissen van 

verschillende Vlaamse rechtbanken, evenals enkele arresten en bestuurlijke beslissingen. 
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INLEIDING 

 
Al van oudsher is de vogel een inspiratiebron voor de mens. Reeds in de klassieke oudheid 

ontstonden verhalen over vliegende mensenfiguren, zoals de mythe van Daedalus en Icarus of 

de boodschappergod Hermes, die met gevleugelde sandalen werd voorgesteld. Later 

inspireerden de vogels Leonardo Da Vinci
1
 voor zijn vliegtuigontwerpen, een studie waarop 

pionier Sir George Cayley
2
 zijn zweefvliegtuigmodellen baseerde. 

 

Behalve een inspiratiebron, zijn veel vogels ook cultureel van betekenis. Zoals de ooievaar 

kinderen en voorspoed brengt, brengt de zwaluw de lente, staan de tortelduif en de zwaan 

symbool voor de liefde, loopt de pauw trots zijn veren te pronken en steekt de struisvogel 

liever zijn kop in het zand. De rits zegswijzen en symbolische betekenissen die aan vogels 

wordt toegedicht is ellenlang en de betekenis die aan vogels wordt gegeven is niet zonder 

belang. Zij zal immers bepalen of er een positieve dan wel negatieve connotatie aan de soort 

kleeft. De connotatie zal dan weer mee bepalen of er een groot of klein draagvlak is voor 

eventuele beschermingsmaatregelen ten voordele van de soort. De Amerikaanse Zeearend is 

hier de perfecte illustratie van
3
.  

 

Vogels vervullen, net als al het andere leven, een eigen taak in de ecologische kringloop en 

zijn een onderdeel van de veelheid aan levensvormen, of “biodiversiteit”. Het tempo waaraan 

de biodiversiteit achteruit gaat is, op zijn minst gezegd, onrustwekkend. Terwijl 2010 door 

Verenigde Naties werd uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit, sterven elke dag 

meerdere levende organismes uit
4
. Hieronder ook dieren en planten die de mens nog niet 

ontdekt heeft, waarvan men zelfs niet weet wat hun aandeel in een ecosysteem is. Het 

uitsterven van soorten op zich is een natuurlijk proces en vormt op zich geen probleem. Wat 

wel een probleem vormt, is dat dit proces door de mens in een stroomversnelling is geraakt, 

zodat het nu minstens duizend keer sneller gaat, een tempo dat sinds de massa extinctie van de 

dinosauriërs niet meer geëvenaard werd
5
. Men beseft onvoldoende dat dit uitstervingproces 

onomkeerbaar is en dat de mens niet in staat is alle gevolgen te overzien. Bovendien worden 

de economische kosten van biodiversiteitverlies en de achteruitgang van ecosystemen zwaar 

onderschat
6
 evenals de voordelen die biodiversiteit de mens te bieden heeft. Daarom is het zo 

belangrijk om de soorten die we kennen en hun biotopen zo veel mogelijk te beschermen en te 

behouden. 

 

Een goed voorbeeld van de kost die het verlies aan biodiversiteit, meer specifiek een 

vogelsoort, teweeg kan brengen, is “De Grote Mussencampagne
7
” van Mao Zedong. In 1958 

lanceerde Mao het ongediertebestrijdingplan “De Grote Sprong Voorwaarts” met de 

                                                 
1 

Leonardo da Vinci (1452-1519) maakte verschillende ontwerpen en modellen om de mens te laten vliegen. Hij 

bestudeerde hiervoor de vlucht van vogels en gebruikte o.a. hun techniek om de mens d.m.v. toestellen in de 

lucht te krijgen. 
2
 Sir George Cayley (1773-1857) ook wel de “Vader van de luchtvaart” genoemd, bestudeerde de schetsen van Da 

Vinci en bouwde toestellen gebaseerd op vogels, met beweegbare staartdelen en vaste vleugels i.p.v. 

klapwiekende. Hij bouwde een zweefvliegtuig, waarmee hij in 1849 een jongen in de lucht kreeg, dit staat 

bekend als eerste bemande vliegtuigvlucht (J. IOAN, Remarkable engineers from Riquet to Shannon, University 

Press, Cambridge 2010, 38-39). 
3
 Zie bijlage 1. 

4
 Zie bijlage 2. 

5
 www.biodiversityhotspots.org. 

6
 Zoals de TEEB studies onder globale aandacht trachten te brengen, www.teebweb.org. 

7 
F. DIKÖTTER, Mao's massamoord: de geschiedenis van China's meest vernietigende catastrofe, 1958-1962. 

Houten, Spectrum, 2011, 220-222. 
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bedoeling 4 “plagen” uit te roeien, namelijk ratten, vliegen, muggen en mussen. Mussen 

omdat ze graszaden eten en op die manier de landbouw zouden verstoren.  Om hen uit te 

roeien had Mao een heel efficiënt plan: iedereen, op het platteland en in de steden, moest op 

dezelfde dag, op hetzelfde uur lawaai beginnen maken door op potten en pannendeksels te 

slaan. De mussen zouden dan opvliegen en door het aanhoudende lawaai blijven vliegen tot ze 

uitgeput zouden neerstorten of gemakkelijk te schieten of te vangen zouden zijn. En zo 

geschiedde…De mus werd bijna uitgeroeid en dat jaar was er een betere oogst. De daarop 

volgende jaren echter, werd de oogst geteisterd door insectenplagen. In 1960 werd de mus uit 

het bestrijdingsplan geschrapt, omdat men ineens realiseerde dat ze een belangrijke 

insecteneter was. Te laat. Zwermen sprinkhanen vraten de velden kaal en veroorzaakten een 

immense hongersnood, waarin miljoenen mensen het leven lieten
8
. 

 

Dit toont hoe groot de impact door eliminatie van slechts 1 schakel uit een ecosysteem voor 

de mens kan zijn en hoe elk organisme een eigen functie heeft in de verwezenlijking van 

ecosysteemdiensten. 

 

In ons huidige samenleving is niet het vangen of doden van vogels of plant- en diersoorten in 

het algemeen, de grootste oorzaak van hun achteruitgang. Maar wel de grote 

bevolkingstoename van de mens. Die eist daardoor een steeds groter territorium op en 

concurreert andere soorten weg. Daarmee samengaand speelt ook de verregaande 

overexploitatie van de (voor de mens nuttige) natuurlijke bronnen een belangrijke rol, evenals 

de milieuverontreiniging, die door toedoen van de mens steeds prominenter de kop opsteekt
9
. 

Toch maakt het voor sommige soorten, en dan voornamelijk degene die reeds op het punt van 

uitsterven staan, een groot verschil als er al dan niet ook nog op gejaagd wordt. De jacht op, 

het vergiftigen en het vangen van vogels is dan ook problematisch, omdat het de populaties 

die reeds ernstig bedreigd zijn, nog kwetsbaarder maakt
10

. Van de ongeveer 5 miljard 

trekvogels die elk voorjaar vanuit Afrika naar hun broedgebieden in Eurazië trekken, wordt 

zo’n 1 miljard door de mens gedood op hun trekroutes in het Middellandse Zeegebied
11

.  

Sinds haar toetreding tot de Europese Unie in mei 2004, was Malta het voorbeeld bij uitstek 

van een hardleerse lidstaat met betrekking tot vogelbescherming. Het eiland zou een ideale 

rustplaats zijn voor trekvogels bij hun oversteek van de Middellandse Zee, ware het niet dat 

men de jacht er als een diepgewortelde traditie beschouwt, die, koste wat kost, in ere moet 

worden gehouden. Beschermd of niet, alle vogels die Malta op hun vliegroute hebben, 

riskeren te worden beschoten. Of het inderdaad nog om cultuur en traditie gaat is echter 

ernstig betwijfelbaar. Het fenomeen van de massale slachtpartijen op overvliegende vogels, 

zou immers pas in de jaren zestig, na de onafhankelijkheid en ten gevolge van de 

economische opgang, ontstaan zijn
12

, omdat men dan geld had voor modernere vuurwapens. 

Van een manier om voedsel te verzamelen naar een onverantwoord tijdverdrijf, de jagers in 

Malta komen er goed mee weg. De vogelbeschermingwetgeving wordt er nauwelijks 

gehandhaafd. Dit ligt aan een gebrek aan mankrachten, maar zelfs de bestaande 

politiediensten staan vaak op goede voet met de jagers en treden veelal niet of veel te laks 

                                                 
8
 De hongersnood en grote sterfte werden mede veroorzaakt door Mao’s algemeen beleid.  

9
 G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten voor het beleid inzake natuurbehoud en landschapszorg, Universiteit 

Gent, 1998-1999, 5-7 (hierna verkort: G. VAN HOORICK, Juridische instrumenten). 
10

 BIO Intelligence Service (2011), Stocktaking of the main problems and enforcement mechanisms for tackling 

illegal killing, trapping and trade of birds in the EU, Final report prepared for European Commission (DG 

Environment), 11 (hierna verkort: Stocktaking of the main problems and enforcement mechanisms for tackling 

illegal killing, trapping and trade of birds in the EU). 
11

 J. FRANZEN, “Lelijke Middellandse Zee, grootschalige vogelvangst en –jacht in Europa (deel 2) in 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw, Mens en Vogel, nr.2, 2012, 31. 
12

 Ibid. 39. 
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op
13

. Bovendien spreekt de rechter veel te lage straffen uit. De oorzaak van de gebrekkige 

handhaving, is een manifest gebrek aan politieke wil om de zaken aan te pakken
14

. 

 

Niet enkel Malta, dat berucht is omwille van de grootscheepse vogeljacht die er jaarlijks 

plaatsvindt, kent dit probleem. Ook in Georgië, waardoorheen een van de belangrijkste 

trekroutes van (voornamelijk roof-) vogelpopulaties loopt, is de jacht een wijdverbreide 

traditie die nog diep in de cultuur geworteld zit. De bestaande wetgeving wordt er 

probleemloos met de voeten getreden, gezien er geen enkele vorm van controle is. Hoewel het 

land sinds 2009 lid is van het Bernverdrag
15

, dat deze soorten beschermt, is er sindsdien geen 

afname van de jacht of een betere controle
16

. Dit toont aan dat de effectieve bescherming nog 

steeds in grote mate afhangt van de handhavingbereidheid van de lokale en nationale 

overheden. 

 

Ook België kent een lange traditie van vogelvangst. In bepaalde streken, zoals in het zuiden 

van West-Vlaanderen, was het lange tijd een belangrijke “volkssport”. Onmiskenbaar heeft dit 

lang de realisatie van beschermende wetgeving verhinderd en beïnvloed. 

 

 

 

 

 
Figuur 1. 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Ibid. 35. 
14

 Zie J. FRANZEN, ibid. 35. 
15

 Infra 1.1.2.5. Het Verdrag van Bern (p 16 ). 
16

 J. JANSEN, bioloog en mede-oprichter van Batumi Raptor Count, interview 15 februari 2012. 
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1. HET WETTELIJK KADER 

 

1.1. HISTORIEK  
 

1.1.1 Historiek van de vogelbescherming in België 
 

 

1.1.1.1. De Eerste Belgisch Jachtwet 

 

De eerste Belgische wet die enigszins betrekking heeft op vogelbescherming dateert uit 1846: 

“Loi sur la chasse” of de “Eerste Belgische Jachtwet”
17

. De benaming is sprekend, de 

bedoeling was vooral de belangen van de jacht en het jachtwild, namelijk het wildbestand dat 

jacht in de toekomst mogelijk moest houden, te beschermen. Ook de landbouwer, wiens 

gewassen steeds vaker vernield werden door de jacht vond bescherming in deze wet
18

. De wet 

voerde ook een regelgeving in omtrent het openen en sluiten van de jacht- en 

vogelvangstperiodes. Gedurende de voortplantingsperiodes werd de jacht gesloten
19

. De 

regeling die de uitoefening van de jacht gedurende het seizoen omkaderde, werd verder 

uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten
20

. Deze wet maakte het voor het eerst mogelijk om enkele 

specifieke vogelsoorten te beschermen. Dankzij artikel 21
21

 kon de regering via een 

reglement
22

 grasmussen en nachtegalen beschermen. Ondanks het lage beschermingsniveau, 

was dit een eerste belangrijke stap in een klimaat van wetteloosheid en stroperij. 

 

In 1873 werd de rechtsgrond voor vogelbescherming in deze wet, door een aanpassingswet
23

 

verruimd. Een “reglement van Algemeen Bestuur
24

” veralgemeende de bescherming tot alle 

“insectenvretende vogelen” en verbood voortaan o.a. het gebruik van uilen (behalve de 

Oehoe) als lokvogel en het gebruik van vogellijm
25

. Op basis hiervan kon men een 

onderscheid
26

 maken tussen vogels die voortdurend beschermd
27

 werden, zoals bijvoorbeeld 

kwikstaartjes, nachtegalen, vliegenvangers en zwaluwen, vogels die enkel gedurende een 

bepaalde periode van het jaar beschermd
28

 werden en vogels die helemaal geen bescherming 

genoten
29

. Het KB van 21 oktober 1873 was vooruitstrevend voor zijn tijd in vergelijking met 

                                                 
17 

Loi sur la chasse, 26 februari 1846, BS 28 februari 1846, opgeheven bij Wet 28 januari 1882 op de jacht. 
18

 G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 70 (supra p 3 , voetnoot 9). 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Artikel 21 luidde: “Le gouvernement est autorisé à prévenir, par run règlement d’administration générale, la 

destruction des rossignols er des fauvettes”. 
22

 Arrêté Royal prescrivant des mesures pour la conservation des rossignols et des fauvettes, 27 april 1846, BS 30 

april 1846, Pasin. 1846, 243 (G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 71). 
23

 Loi qui modifie la loi du 26 mars 1846 sur la chasse, 29 maart 1873, BS 11 april 1873, Pasin. 1873, 78. 
24

 Arrêté Royal relatif au règlement d’administration générale pour prévenir la destruction des oiseaux insectivores, 

21 april 1873, BS 23 april 1873, Pasin. 1873, 126. 
25 

J. DESMET, Vogels, hun levensloop in België, hun wedervaren met de mens, Brugge, Uitgeverij Marc Van de 

Wiele, 1987, 15 (hierna verkort: J. DESMET, Vogels). 
26

 G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 71. 
27

 Deze werden het hele jaar door als insectenetend beschouwd en opgelijst in een “positieve lijst” (Ibid.).  
28 Door fictie van de wet werden tijdens de jaarlijkse periode dat de jacht op patrijzen gesloten was, alle andere 

vogels met insectenetende vogels gelijkgesteld en dus beschermd. Voor deze categorie gold de bescherming dus 

enkel voor een de periode van het jaar dat de jacht op patrijzen gesloten was (G. VAN HOORICK., Juridische 

instrumenten, 72). 
29  De bescherming van “alle andere vogels” o.g.v. hun gelijkstelling met insecteneters, gold niet voor de soorten 

die voorkwamen in de opsomming van art. 9 van het reglement, zoals bijvoorbeeld nachtroofvogels (m.u.v. de 

oehoe). Zij genoten helemaal geen bescherming (Ibid). 
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de buurlanden
30

. Maar doordat de verdere evolutie zeer traag verliep, staken de buurlanden 

ons algauw weer voorbij
31

. Hoewel de rapporteur van de Senaatscommissie toen (1873) reeds 

opmerkte dat de achteruitgang van de vogelpopulaties grotendeels aan de teloorgang van hun 

habitats te wijten was
32

, was habitatbescherming nog geen prioriteit, in tegendeel men trachtte 

“alle woeste gronden in cultuur te brengen”
 33

. 

 

 

1.1.1.2. De Tweede Belgische Jachtwet 

 

De wet
34

 van 1882 of de “Tweede Belgische Jachtwet” herschreef de wet van 1846 en voerde 

een totaal verbod in op de vangst en het schieten van zangvogels, zoals leeuweriken en 

lijsters, buiten de wettelijke jacht- en vogelvangstperiodes. Deze wet vormde een rechtsgrond 

voor een groot aantal uitvoeringsbesluiten
35

. Artikel 31 van de Tweede Belgische Jachtwet, 

dat artikel 21 van de Eerste Belgische Jachtwet volledig overnam, bleef tot ver in de 20
ste

 

eeuw de enige rechtsgrond voor de bescherming van (insectenetende) vogels
36

.  

 

 

1.1.1.3. Van het interbellum naar de jaren zestig 

 

Intussen groeide bij steeds meer mensen een interesse voor vogels die, voor de verandering, 

niet was ingegeven door hun jachtinstinct, maar door oprechte wetenschappelijke 

nieuwsgierigheid. Zo startten wetenschappers in 1927 het ringwerk op in België
37

. 5 jaar later 

organiseerde het Belgisch Verbond voor Bescherming van de Vogels hun eerste nationale 

petitie en een betoging tegen vogelvangst. Bijzonder succesvol wisten zij meer dan 650 000 

handtekeningen te verzamelen
38

. Datzelfde jaar werd de jaarlijkse massavangst van 

graspiepers tijdens hun herfsttrek verboden
39

. 

 

Tijdens de Duitse bezetting kwam er in sommige steden een eind aan de gruwelijke praktijk 

vinken te blinderen om hen beter te doen presteren op zangwedstrijden. Kort na de Eerste 

Wereldoorlog kwam er een algemeen verbod op het blind maken van vinken en op het 

gebruik van blindgemaakte vinken op vinkenzettingen
40

. Ze mochten wel nog onbeperkt uit 

de natuur gevangen worden, voor zover niet met de bedoeling ze te doden
41

.  

 

De groeiende bescherming voor zangvogels en kleine insectenetende vogels betekende helaas 

geen stijgende populariteit van de volledige avifauna. Hoewel alle nachtroofvogels (uilen) al 

sinds 1929 bescherming genoten
42

, waren de dagroofvogels nog tot lang daarna vogelvrij
43

. 

Duivenmelkers waren de roofvogels liever kwijt dan rijk en bovendien reikte de provinciale 

                                                 
30

 G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 72. 
31

 Ibid. 
32

 Ibid. 
33

 Loi sur le défrichement des terrains incultes, 25 maart 1847, BS 27 maart 1847, Pasin. 1847, 153. 
34 

Wet op de jacht van 28 januari 1882, BS 3 maart 1882. 
35

 G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 72. 
36

 Ibid. 73. 
37

 J. DESMET, Vogels, 16. 
38

 Ibid. 17. 
39

 KB 17 oktober 1932 (Ibid. 17.). 
40

 Artikel 8, KB 23 oktober 1921 inzake insectenvretende vogels en vogelvangst, BS 11 november 1921. 
41

 Artikel 5, KB 23 oktober 1921. 
42

 KB 25 oktober 1929, BS 17 november 1929 (J. DESMET, Vogels, 17). 
43

 Dagroofvogels werden in artikel 3, KB 23 oktober 1921, samen met de gaai, de ekster, de raven, kraaien en de 

oehoe, als verdelgbare soorten aangemerkt. 
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zetel van de lokale duivenbonden van Limburg een premie uit per gedode roofvogel. Dit 

zorgde ervoor dat er op minder dan zeven jaar tijd 3000 Limburgse roofvogels werden 

omgebracht voor de duivenhobby
44

. Een zorgwekkend aantal dat vanaf dan in een sneltempo 

gestegen is, tot het in de jaren ‘50 en ‘60 zijn piek bereikte. De Koninklijke Belgische 

Duivenbond reikte toen een premie uit van 40 fr. per gedode roofvogel
45

, niet weinig als een 

brood in die periode ongeveer 6,90 fr. kostte
46

. Op amper 4 jaar tijd kostte dit aan 27.691 

roofvogels in België het leven
47

.  

 

In 1956 werd de Torenvalk als eerste dagroofvogel 

beschermd
48

. Een KB in 1964 bood uiteindelijk 

officiële bescherming
49

 voor een beperkt aantal 

soorten: de wespendief, de zwarte en de rode wouw 

en de blauwe, de bruine en de grauwe kiekendief 

werden beschermd. Ook werd er een bescherming 

van nesten ingevoerd
50

. De officiële bescherming 

van de boomvalk zou een jaar later volgen. In 1966 

werden alle dagroofvogels beschermd
51

. In een 

daaropvolgende wijziging van hetzelfde KB werd 

lijstervangst d.m.v. strikken verboden
52

. 

 

Aanvankelijk had vogelbescherming enkel 

betrekking op directe ingrepen als het vangen, het 

doden, het bezitten of verhandelen van de 

beschermde soorten. Bovendien waren het vooral de 

“voor de landbouw nuttige soorten” die 

bescherming genoten
53

.  

Maar midden 20
ste

 eeuw kwam daar verandering in. Een ecologisch bewustzijn ontwikkelde 

zich, een nieuwe benadering waarin niet enkel de soort, maar het hele ecosyteem waarvan ze 

deel uitmaakt, wordt beschermd
54

. Dit zorgde voor een principiële bescherming van alle 

soorten, met de mogelijkheid er uitzondering op te maken
55

. Zo genoten meer soorten 

bescherming. Ging het beschermingsniveau er met andere woorden steeds op vooruit, de 

soortenrijkdom bleef in stijgende lijn achteruitgaan. Zelfs binnen de natuurreservaten die in 

diezelfde periode ontstonden.  

 

 

                                                 
44

 J. DESMET, Vogels, 19. 
45

 Ibid. 
46

 www.plattelandswijzer.be/default.aspx?PageId=80. 
47

 Namelijk van 1960 tot 1964 (J. DESMET, Vogels, 19). Zie ook bijlage 3. 
48

 KB 12 september 1956, BS 20 september 1956. 
49

 KB van 15 september 1964 betreffende insectenetende vogels en de vogelvangst, BS 18 september 1964, Omn. 

1972, 1126. 
50

 Ibid. 
51

 KB 10 oktober 1966 tot wijziging KB van 15 september 1964 betreffende insectenetende vogels en de 

vogelvangst, BS 27 oktober 1966, Omn. 1966, 1290. 
52

 KB 26 mei 1967 tot wijziging KB van 15 september 1964 betreffende insectenetende vogels en de vogelvangst, 

BS 3 juni 1967. 
53

 G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 70. 
54

 Ibid. 60. 
55

 In 1972 werd voor het eerst een algemene bescherming van alle vogelsoorten ingevoerd, met een systeem van 

negatieve lijsten als uitzonderingsregime. Zie: KB 20 juli 1972 betreffende bescherming van vogels, BS 1 

augustus 1972, Omn.1972, 1126 (Ibid.). 

http://www.plattelandswijzer.be/default.aspx?PageId=80
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1.1.1.4. De wet op het behoud van monumenten en landschappen  

 

Nog een noemenswaardige wet is de wet op het behoud van monumenten en landschappen
56

. 

Hoewel deze wet niet veel succes had
57

, maakte ze het mogelijk dat enkele grote 

landschappen, nog voor er van natuurreservaten sprake was, geklasseerd konden worden. 

Hieronder waren het Zwin, de Kalmthoutse Heide, de Westhoek en het Peerdsbos
58

. In die zin 

betekende het een belangrijke habitatbescherming voor tal van vogels die in die gebieden 

foerageerden en broedden. Zo werd het Zwin in 1939 geklasseerd als beschermd landschap
59

. 

Ondanks deze erkenning werd het gebied meerdere keren bedreigd door verschillende 

projecten
60

. Verkavelingen, zoals ze over de volledige Belgisch kuststrook plaatsvonden, 

bedreigden immers ook dit gebied. Later trachtte een ontwerp van de overheid de baan van De 

Panne naar Knokke door te trekken tot in Breskens (Ned.), de plannen liepen dwars doorheen 

het Zwin
61

. Het was graaf Leon Lippens, de “vader van het Zwin” die, samen met Compagnie 

Het Zoute
62

, telkens het Zwin en zijn natuurschoon wist te vrijwaren.  

 

 

1.1.1.5. Het ontstaan van de eerste natuurreservaten in België 

 

De vogelbescherming en de daaruit voortvloeiende oprichting van vogelreservaten lagen aan 

de basis van het natuurbehoud in België. Aan elke stap in de richting van het natuurbehoud, 

ging een strijd door de vogelbeschermingsbeweging vooraf. Uit deze beweging zijn de 

voornaamste natuurverenigingen in België ontstaan.  

 

Zo ontstonden begin de jaren ‘50 de eerste Belgische natuurreservaten dankzij de vereniging 

De Belgische Vogelreservaten
63

. In 1953 werd het Zwin ook zo een reservaat. Het Zwin is 

niet alleen natuurhistorisch erg waardevol, het is ook gekend om zijn ornithologische rijkdom 

en bevat één van de belangrijkste vogeltrekposten van België
64

. In de vogeltrekstations 

worden vogels geringd met het oog op wetenschappelijk onderzoek. Aan de hand van deze 

ringen kan men nagaan waarheen vogels die hier broeden trekken, vanwaar vogels die hier 

doortrekken of overwinteren komen, welke trekroutes ze volgen, hoe oud bepaalde soorten 

kunnen worden, enzovoort.  
 

Een aantal jaren later volgden de Hoge Venen
65

 en de Westhoek in De Panne
66

 die als 

staatsnatuurreservaat werden ingericht
67

. Men stuitte echter algauw op een aantal problemen. 

                                                 
56

 Wet op het behoud van monumenten en landschappen van 7 augustus 1931, BS 5 september 1931. 
57

 O.a. door een gebrek aan financiële middelen (G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 78-79). 
58

 Ibid. 79. 
59

 www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/zwin. 
60

 G. BURGGRAEVE, en M. DECLEER, Het Zwin, leven tussen land en zee, Uitgeverij Marc Van de Wiele, Brugge, 

X, 8 (hierna verkort: G. BURGGRAEVE, en M. DECLEER, Het Zwin). 
61

 www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/zwin. 
62

 Het Zwin kwam in 1924 onder leiding van Compagnie Het Zoute (G. BURGGRAEVE, en M. DECLEER, Het Zwin, 

8). 
63

 J. DESMET, Vogels, 18. 
64

 G. BURGGRAEVE, en M. DECLEER, Het Zwin, 80-81. 
65

 KB 23 mei 1957 (G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten 81). 
66

 KB 29 augustus 1957, BS 2 oktober 1957. 
67

 Dit gebeurde op basis van het KB 21 maart 1957 betreffende de inrichting van natuurreservaten en tot instelling 

van een Hoge Raad voor de natuurreservaten, BS 6 april 1957, gewijzigd door KB 25 januari 1958, BS 23 mei 

1958 en KB 23 april 1958, BS 23 mei 1958. Dit werd later vervangen door KB 25 mei 1964 betreffende 

inrichting van domaniale natuurreservaten en tot instelling van een Hoge Raad voor de domaniale 

natuurreservaten en de natuurbescherming, BS 9 juni 1964 (G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 81). 

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/zwin
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/zwin


 

 10 

Ten eerste was het KB, op grond waarvan deze natuurreservaten waren ingericht, enkel 

gebaseerd op (huidig) artikel 37 van de Grondwet, en mistte dus voldoende rechtsgrond
68

. Dit 

gebrek aan rechtsgrond zorgde er ook voor dat verbodsbepalingen in het ministerieel besluit 

dat het beheer in de reservaten moest regelen
69

, niet strafbaar konden gesteld worden
70

. 

Daarnaast bleken de Ambtenaren van Waters en Bossen
71

, aan wie de uitvoering van het 

beheer was toevertrouwd, niet bevoegd waren om processen-verbaal uit te schrijven bij 

overtredingen. Hieraan werd pas verholpen in 1971
72

.  
 

 

1.1.1.6. Het Jachtdecreet en het Vogelbeschermingsbesluit 

 

Tot slot werd de Tweede Belgische Jachtwet (in het Vlaamse Gewest) nog gewijzigd door het 

Jachtdecreet
73

, maar dit bracht weinig vernieuwing
74

. Sindsdien is de rechtsgrond voor 

vogelbescherming artikel 34 van het Jachtdecreet
75

. De concrete uitwerking van het 

beschermingsregime vond plaats in het KB van 9 september 1981 betreffende de bescherming 

van vogels in het Vlaams Gewest
76

. Het was, tot voor kort, op basis van de verbodsbepalingen 

in dit KB dat illegale vogelvangers, voor zover dat gebeurde, veroordeeld werden. Het KB 

beschermde vogels werd, gedeeltelijk gewijzigd, overgenomen in het Soortenbesluit
77

. 

 

 

1.1.1.7. Het Soortenbesluit 

 

Een laatste ingrijpende wijziging kwam er met het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Voor de 

totstandkoming van het Soortenbesluit, kende de soortenbescherming een zwakke 

handhaving
78

. Dit wordt toegeschreven aan de complexiteit van de regelgeving inzake 

soortenbescherming en, daaruit voortvloeiend, de moeilijke afdwingbaarheid ervan
79

. Een 

andere reden voor de zwakke handhaving is de emotionele en symbolische geladenheid die 

vaak aan vogelvangstdossiers kleven. Daarnaast zou de gebrekkige directe impact van 

                                                 
68

 Artikel 37 GW stelt: “De federale uitvoerende macht, zoals zij door de Grondwet is geregeld, berust bij de 

Koning”. 
69

 MB 15 mei 1962 tot regeling van het beheer der natuurreservaten, BS 16 juni 1962, opgeheven bij MB 23 

oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, 

buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan. 
70

 G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 81. 
71

 Het Bestuur van Waters en Bossen werd in 1983 vervangen door de afdelingen “Natuur” en “Bos & Groen”, 

deze werden in 2006 samengevoegd tot het Agentschap voor Natuur en Bos (hierna verkort: ANB). 
72

 Wet 22 januari 1971 tot regeling van de bevoegdheid van de ambtenaren van het Bestuur van Waters en Bossen 

belast met het toezicht op de staatsnatuurreservaten, BS 11 februari 1971 (G. VAN HOORICK., Juridische 

instrumenten, 82). 
73

 Decr.Vl.R. 24 juli 1991 houdende het jachtdecreet, BS 7 september 1991 (hierna: Jachtdecreet). 
74

 G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 74. 
75

 Ibid. 
76

 KB 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest, BS 31 oktober 1981 

(hierna verkort: Vogelbeschermingsbesluit of KB Beschermde Vogels). 
77

 B.Vl.Reg. 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, BS 13 augustus 2009 (hierna 

verkort: Soortenbesluit). 
78

 H. SCHOUKENS, “Het Soortenbesluit van 15 mei 2009: waait er een nieuwe wind door het natuurbehoudsrecht?”, 

TMR 2010, 556 (hierna verkort: H. SCHOUKENS, “Het Soortenbesluit”, TMR 2010). 
79

 Ibid. 558. 
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soortenbehoud op de menselijke gezondheid ook een oorzaak zijn voor het de gebrekkige 

handhaving
80

.  

 

De grondslag van het Soortenbesluit is voornamelijk het Decreet Natuurbehoud
81

. Het 

Soortenbesluit combineert en vervangt gedeeltelijk de volgende 3 Koninklijke Besluiten; het 

KB inzake de bescherming van bepaalde in het wild groeiende plantensoorten
82

, het KB, van 

toepassing in het Vlaamse Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende 

inheemse soorten, die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, 

de riviervisserij en de vogelbescherming
83

 en het Vogelbeschermingsbesluit
84

. Aangezien 

deze KB’s behoorlijk verouderd en achterhaald waren, was een nieuwe regelgeving 

noodzakelijk. Bovendien was de regelgeving onvoldoende gesynchroniseerd met andere 

vergunningsstelsels, zodat vaak een waaier aan vergunningen noodzakelijk was voor men een 

project kon aanvangen
85

. Daarnaast waren de KB’s op bepaalde punten strijdig met het 

Europees soortenbeschermingsrecht
86

.  

 

 

1.1.2 De internationale ontwikkelingen 
 

De internationale verdragen die vandaag nog steeds het belangrijkst zijn voor, onder andere, 

de vogelbescherming, vinden bijna alle hun oorsprong in de jaren zeventig. Dat is zo voor het 

Ramsar verdrag (1971), het CITES-verdrag (1973), het Verdrag van Bern (1979) en het 

Verdrag van Bonn (1979). Maar de bescherming van vogels op het internationaal niveau 

begon reeds veel eerder, zij het schoorvoetend en voornamelijk met het doel indirect de 

landbouwbelangen te beschermen. De internationale vogelbescherming begon met de 

Conventie of het Verdrag van Parijs. Een uitgebreid overzicht van alle voor de 

vogelbescherming belangrijke of relevante verdragen zou ons in het kader van deze 

masterproef te ver leiden. Daarom volgt hier slechts een beknopt overzicht van de 

internationale verdragen met belangrijke gevolgen voor de vogelbescherming. 

                                                 
80

 H. Crevits en J. Verheeke, “Naar een hervorming van de soortenbeschermingsreglementering in het Vlaamse 

Gewest” in I. Boone, I. Claeys en L. Lavrysen (eds.), Liber Amicorum Hubert Bocken, 2009, Brugge, die Keure, 

298 en H. SCHOUKENS, “Het Soortenbesluit”, TMR 2010, 558. 
81

 Decr.Vl.R. 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 januari 1998. (De 

voornaamste artikelen uit het Decreet Natuurbehoud waarin het soortenbesluit zijn grondslag vindt zijn art. 51 en 

56 en in bijkomende orde: art. 7, 9 §1 en 53 §3.  Daarnaast vinden ook enkele bepalingen hun grondslag in 

artikelen 4, 26, 33, 34 en 36 van het Jachtdecreet  (H. SCHOUKENS, “Het Soortenbesluit”, TMR 2010, 559).  
82

 KB van 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende 

plantensoorten , BS 24 maart 1976 (hierna verkort: KB Beschermde Planten). 
83

 KB van 22 september 1980 houdende maatregelen, van toepassing in het Vlaamse Gewest, ter bescherming van 

bepaalde in het wild levende inheemse soorten, die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op 

de jacht, de riviervisserij en de vogelbescherming, BS 31 oktober 1980. 
84

 H. SCHOUKENS, “Het Soortenbesluit”, TMR 2010, 559. 
85

 H. SCHOUKENS, “Het Soortenbesluit”, TMR 2010, 559-560. 
86

 Bepaalde rechtsleer onderscheidt o.a. de volgende probleempunten: de bestaande beschermingsbepalingen waren 

niet volledig conform aan de Vogel- en Habitatrichtlijn, de mogelijkheid tot afwijkingen van de 

beschermingsbepalingen waren niet (alle) gekoppeld aan de criteria die afkomstig zijn uit de relevante 

supranationale wetgeving (zoals bijv. de “gunstige staat van instandhouding” van de populaties van een soort) en 

de oude KB’s werkten enkel d.m.v. verbodsbepalingen, zonder aandacht te hebben voor actieve 

soortenbescherming of positieve initiatieven van organisaties en personen (H. SCHOUKENS, “Het natuurbehoud 

en de ruimtelijke ordening: living apart together”, TROS 2007, 116-118; H. SCHOUKENS, P. DE SMET en A. 

CLIQUET, “The implementation of the Habitats Directive in Belgium (Flanders): back to the Origin of Species”, 

JUUPL 2007, 136-138; H. CREVITS en J. VERHEEKE, “Naar een hervorming van de 

soortenbeschermingsreglementering in het Vlaamse Gewest” in I. BOONE, I. CLAEYS en L. LAVRYSEN (eds.), 

Liber Amicorum Hubert Bocken, 2009, Brugge, die Keure, 293-298). 
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1.1.2.1. De conventies van Parijs 

 

In het begin van de twintigste eeuw ondertekenden veertien Europese landen de Conventie 

van Parijs
87

. Het eerste verdrag dat ertoe strekt de voor de landbouw nuttige vogels, 

voornamelijk insecteneters, te beschermen.  
 

De Conventie van Parijs zou op 18 oktober 1950 vervangen worden door een nieuw verdrag
88 

met een algemenere draagwijdte, meer bepaald de bescherming van de in het wild levende 

vogels. Zo genoten alle vogels bescherming tijdens hun voortplantingsperiode, en de 

trekvogels ook tijdens hun trek naar de broedplaatsen in de maanden maart tot en met juli
 89

. 

Deze bescherming gold tijdens de voortplantingsperiode ook voor nesten, eieren en jongen
90

. 

Het gebruik van massale vangst- of verdelgingsmiddelen werd verboden
91

 en de met 

uitsterven bedreigde, of van bijzonder wetenschappelijk belang zijnde soorten werden 

gedurende het hele jaar door beschermd
92

. Verder geldt nog een bezit- en handelsverbod van 

vogels die, ongeacht in welke hoedanigheid, onwettig zijn gevangen of gedood in de periode 

dat ze bescherming genoten
93

. De verdragsstaten zouden aan de hand van lijsten bepalen 

welke vogelsoorten op hun grondgebied mogen gevangen en gedood worden en welke 

vogelsoorten in gevangenschap gehouden mogen worden
94

. Verder moesten de verdragsstaten 

ook onderzoek doen naar en maatregelen nemen ter voorkoming van vogelsterfte door 

waterverontreiniging, elektrische leidingen, vergif en andere oorzaken
95

. Ook educatie van de 

bevolking omtrent vogelbescherming werd reeds voorop gesteld
96

, evenals het creëren van 

vogelreservaten
97

. Het tweede verdrag van Parijs kreeg echter niet het gehoopte succes en 

lang niet alle partijen van het eerste Verdrag tekenden ook het tweede
98

. Bovendien waren 

verschillende punten van het verdrag onduidelijk en maakte het van de uitzondering bijna de 

regel
99

. Het werd wel enkele keren succesvol ingeroepen voor de Raad van State in de jaren 

tachtig en negentig
100

. 

                                                 
87

 Internationale overeenkomst tot bescherming van de voor de landbouw nuttige vogels, Parijs 19 maart 1902, in 

België geratificeerd in 1907.  
88

 International Convention for the Protection of Birds, Parijs, 18 oktober 1950, 9134 UNTS. In België ondertekend 

in 1953, geratificeerd in 1955 en in werking getreden in 1963. 
89

 Artikel 2, verdrag van Parijs (H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 

Kluwer, Mechelen 2011, 346, hierna verkort: H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek 

natuurbehoudsrecht). 
90

 Art. 4, eerste lid verdrag van Parijs voorzag in het verbod tijdens de voortplantingsperiode “nesten te 

verwijderen of te vernielen, alsmede eieren, eierschalen of jongen weg te nemen, te beschadigen, te vervoeren, 

in- of uit te voeren, te verkopen, te koop aan te bieden, te kopen of te vernielen”. Artikel 4, tweede lid stelde 

hier, wat de eieren betreft, wel enkele uitzonderingen op (H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, 

Handboek natuurbehoudsrecht, 347). 
91

 Art. 5, verdrag van Parijs. Staten moeten ook de toegelaten vangstmiddelen vaststellen. 
92

 H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 346. 
93

 Art. 3, verdrag van Parijs. 
94

 H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 347. 
95

 Ibid. 
96

 Art. 10, verdrag van Parijs (Ibid). 
97

 Deze moeten, zowel te water als op land, een rustplaats bieden, waar de vogels veilig kunnen ‘nestelen en hun 

broedsels grootbrengen’ en waar trekvogels kunnen uitrusten en fourageren (Art. 11, verdrag van Parijs; Ibid). 
98

 Ibid. 346. 
99

 Uitzonderingen waren mogelijk omwille van: gevaar voor schade aan de landbouw, bossen, veeteelt, jacht, 

visserij of vermindering in aantal van andere vogelsoorten die in stand dienen gehouden te worden. Ook voor de 

wetenschap, de opvoeding, de vogelstand, de voortplanting van jachtvogels en de valkenjacht, konden 

uitzonderingen door de bevoegde instanties worden toegestaan (Art. 7, verdrag van Parijs). Hiervoor werden 

persoonlijke vergunningen uitgereikt (Ibid. 347). 
100

 RvS 12 februari 1988, nr. 29.327, asbl Ligue belge pour la protection des oiseaux en RvS 14 februari 1994, nr. 

46.102, vzw Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels. In een arrest in 1988 erkende de  Raad van 
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1.1.2.2. Het Verdrag van Ramsar 

 
Het intergouvernementeel Verdrag van Ramsar

101
 heeft tot doel “Waterrijke gebieden van 

internationaal belang” te beschermen. De verdragsluitende staten verbinden zich er toe 

minstens 1 wetland van internationaal belang als natuurgebied te beschermen. Hoewel het 

verdrag de bescherming van watervogels niet rechtstreeks als doelstelling heeft, heeft het dit, 

logischerwijs, wel als gevolg. Specifieke criteria met betrekking tot watervogels bepalen 

immers mee welke sites als Ramsargebied zullen worden aangemerkt. Zo moet een wetland 

dat op regelmatige basis minimum 20.000 individuen onderhoudt, als “van internationaal 

belang” bestempeld worden
102

. Hetzelfde geldt voor een wetland dat op regelmatige basis 1% 

van de volledige populatie van 1 soort of ondersoort onderhoudt
103

. Het Ramsar verdrag trad 

op 4 juli 1986 in werking in België. Sindsdien werden negen sites als Ramsargebied 

bestemd
104

, in totaal goed voor zo’n 42,938 hectaren
105

.  

 

 

1.1.2.3. Het Verdrag van Bonn 

 

De Conventie met betrekking tot het behoud van trekkende, in het wild levende diersoorten
106

, 

heeft, zoals haar naam doet vermoeden, tot doel een aantal bedreigde trekkende dieren te 

beschermen over hun hele trekgebied
107

. Daarnaast tracht de conventie de habitats en 

trekroutes van deze soorten te vrijwaren van verstoring en vernieling
108

. Het verdrag werkt 

met 2 lijsten; Bijlage I omvat de trekkende diersoorten die met uitsterven bedreigd zijn
109

. 

Deze bijlage bevat 78 vogelsoorten
110

. De verdragsstaten moeten ernaar streven deze soorten 

strikt te beschermen, hun habitats te herstellen, obstakels voor migratie verminderen en 

andere factoren die hen bedreigen onder controle krijgen. De soorten die internationale 

samenwerking en bescherming nodig hebben, of er duidelijk voordeel uit zouden halen, 

werden opgelijst in Bijlage II
111

. In Bijlage II komen 112 vogelsoorten voor. De conventie 

                                                                                                                                                         
State de directe werking van art.2 van het verdrag van Parijs (RvS 12 februari 1988, nr. 29.327, asbl Ligue belge 

pour la protection des oiseaux) enkele jaren later erkende de Raad van State ook de directe werking van art. 6 

van het verdrag van Parijs (RvS 14 februari 1994, nr. 46.102, vzw Belgisch Verbond voor de 

Bescherming van de Vogels). Zie: H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 

346. 
101

 Overeenkomst van Ramsar van 2 februari 1971 inzake watergebieden van internationale betekenis, in het 

bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, goedgekeurd door de wet van 22 februari 1979 houdende de 

goedkeuring van de Overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn in het bijzonder 

als verblijfplaats voor watervogels, BS 12 april 1979. 
102

 www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-sites-criteria-for/main/ramsar/1-36-55%5E20740_4000_0__. 
103

 www.ramsar.org/cda/en/ramsar-about-sites-criteria-for/main/ramsar/1-36-55%5E20740_4000_0__. 
104

 Namelijk: het Zwin, de Kalmthoutse Heide, de Vlaamse zandbanken, de Schorren van de Beneden Schelde, de 

moerassen van Harchies, de IJzerbroeken te Diksmuide en Lo-Reninge alle in 1986, en de Grotte des Émotions, 

de Hautes Fagnes en de Vallée de la Haute-Sûre in 2003 (www.ramsar.org). 
105 

www.ramsar.org/cda/en/ramsar-pubs-annolist-anno-belgium/main/ramsar/1-30-168%5E16729_4000_0__. 
106

 Verdrag van Bonn 23 juni 1979 inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, goedgekeurd door de 

wet van 27 april 1990 houdende de goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde 

diersoorten en van bijlagen I en II, BS 29 december 1990. 
107

 Stocktaking of the main problems and enforcement mechanisms for tackling illegal killing, trapping and trade 

of birds in the EU, 27 (p 3, voetnoot 10) en G. VAN HOORICK., Juridische instrumenten, 116. 
108

 Artikel III § 4, Verdrag van Bonn. Zie; A. CLIQUET, Internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit, 

Academia Press, Gent 2010, 105 (hierna verkort: A. CLIQUET, Internationaal en Europees recht inzake 

biodiversiteit). 
109

 Artikel III § 1, Verdrag van Bonn. 
110

 Bijlage I, Verdrag van Bonn. 
111

 Artikel IV § 1, Verdrag van Bonn. 
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moedigt haar verdragspartijen ertoe aan hierover globale of regionale overeenkomsten te 

sluiten en dient zo als algemeen kaderverdrag. Zo zijn er al verscheidene overeenkomsten 

gesloten, zoals bijvoorbeeld ter bescherming van Afrikaanse-Euraziatische watervogels
112

 of 

ter bescherming van albatrossen en stormvogels
113

. Naast deze overeenkomsten, werden ook 

minder formele beloften gedaan
114

, waarvan heel wat ten voordele van trekvogels
115

. Het 

Verdrag van Bonn is een intergouvernementeel verdrag, gesloten onder de auspiciën van 

UNEP
116

, en heeft sinds zijn inwerkingtreding een constante groei meegemaakt, zodat het nu 

116 verdragsstaten
117

 telt, verspreid over alle continenten. Wat dit verdrag zo uniek en 

belangrijk maakt, is dat het specifiek inzet op de noden voor het behoud van trekkende 

diersoorten en dit over het gehele gebied waarin deze soorten migreren. Een problematiek bij 

uitstek, die best op internationaal niveau geregeld kan worden. Aangezien een groot deel van 

de vogelsoorten, trekvogels zijn, was dit verdrag op vlak van vogelbescherming een enorme 

stap vooruit. Bij de uitwerking van de soortenbeschermingswetgeving in België werd het 

Verdrag van Bonn in rekening genomen, in die zin dat alle soorten die krachtens het Verdrag 

van Bonn bescherming genieten ook in de Belgische (Vlaamse) regeling werden 

opgenomen
118

. 
 

 

1.1.2.4. Het CITES-Verdrag 

 

In dit kader is ook het Internationaal Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in 

het wild levende dier- en plantensoorten
119

 vermeldenswaard. Dit verdrag, beter bekend als 

het CITES-Verdrag, werd in 1981 door België goedgekeurd
120

 en telt vandaag 175 

verdragspartijen, waaronder ook alle lidstaten van de Europese Unie. De doelstelling van het 

verdrag is de sterkst bedreigde dier- en plantensoorten te beschermen tegen overexploitatie 

ten gevolge van internationale handel
121

. Het CITES-Verdrag werkt, net als de Conventie van 

Bonn, met een systeem van lijsten. In Bijlage I staan alle soorten opgesomd die met uitsterven 

bedreigd worden en waarin de “commerciële handel”
122

 bijgevolg strikt verboden is
123

. De 

soorten in Bijlage II worden als minder bedreigd beschouwd en mogen onder strikt 

                                                 
112

 Overeenkomst voor de bescherming van Afrikaanse-Euraziatische migrerende watervogels, Den Haag, 16 juni 

1995, in werking getreden 1 november 1999. Deze overeenkomst heeft tot doel acties te coördineren over het 

volledige migratiegebied van 255 vogelsoorten die ecologisch afhankelijk zijn van waterrijke gebieden. Zie: 

Stocktaking of the main problems and enforcement mechanisms for tackling illegal killing, trapping and trade of 

birds in the EU, 27; A. CLIQUET, Internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit, 105; H. SCHOUKENS, K. 

DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 354 en 

www.cms.int/publications/agr_sum_sheets.htm. 
113

 www.cms.int/publications/agr_sum_sheets.htm. 
114

 “memoranda of understanding”. 
115

 Nl. onder andere ten voordele van;  Siberische kraanvogel, waterrietzanger, roofvogels van Afrika en Eurazië, 

weidevogels van Zuid-Amerika en Chileense Flamingo’s (Ibid.). 
116

 United Nations Environment Programme. 
117

 www.cms.int/about/Partylist_eng.pdf. 
118

 H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 7. 
119

 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Washington, 3 maart 1973, 

12 ILM 1085 (hierna verkort: CITES-Verdrag). 
120

 Wet 28 juli 1981 houdende de goedkeuring van de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde 

in het wild levende dier- en plantensoorten, BS 30 december 1983. 
121

 A. CLIQUET, Internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit, 99; H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE 

SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 348 en www.cites.org. 
122

 Definitie van het begrip “commerciële handel” in Resolutie 5.10 van de vijfde Conferentie der Partijen van het 

CITES-verdrag (22 april tot 3 mei 1985); H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek 

natuurbehoudsrecht, 348. 
123

 Artikel II § 1, CITES-Verdrag. 
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gecontroleerde omstandigheden internationaal verhandeld worden
124

. Bijlage III tenslotte, 

bevat alle soorten die in minstens 1 land beschermd worden, wanneer dat betrokken land 

andere verdragsstaten om bijstand vraagt bij het onder controle krijgen van de handel in die 

soort
125

. Momenteel zijn er 161 vogelsoorten in Bijlage I opgelijst, 1.300 in Bijlage II en 25 in 

Bijlage III
126

. Het belang van het CITES-Verdrag ligt erin dat het een wettelijk bindend kader 

voorziet, dat door de verdragsstaten gerespecteerd dient te worden. De verdragsstaten zijn 

verplicht de CITES regelgeving op het nationaal niveau toe te passen door de 

verdragsbepalingen in nationaal recht om te zetten
127

. Er zijn echter een aantal 

afwijkingsmogelijkheden. Zo kunnen verdragsstaten voorbehoud formuleren tegen de 

opneming van soorten in de CITES-bijlagen
128

 en op die manier het verdrag buiten spel zetten 

wat die soorten betreft. Verder voorziet artikel VII in “uitzonderlijke omstandigheden”. 

 

Naast het CITES-Verdrag, zijn de Europese lidstaten ook gebonden door de CITES-

Verordening
129

. Deze heeft dezelfde doelstellingen
130

 als het verdrag en past het verdrag 

binnen de EU toe onder de voorwaarden van de artikelen in de verordening
131

. De 

Verordening werkt met een gelijkaardig systeem van lijsten, maar legt strengere maatregelen 

op dan het Verdrag
132

. 

 
 

1.1.3. Europese regelgeving 
 

1.1.3.1. Beneluxovereenkomst van 10 juni 1970
133

 

 

In 1970 werd de Beneluxovereenkomst door Nederland, België en Luxemburg ondertekend. 

Deze overeenkomst heeft 2 hoofddoelstellingen
134

. Enerzijds voorzag ze in de afschaffing van 

alle controles en formaliteiten die bestonden uit hoofde van de jachtwetten en de 

reglementering inzake vogelbescherming aan de binnengrenzen van de Benelux
135

. 

Anderzijds trachtte ze een harmonisatie van de wetgeving op gebied van jacht en 

vogelbescherming van de 3 landen te verwezenlijken
136

. De Beneluxlanden verbonden zich er 

via de Beneluxovereenkomst toe, om in de nationale wetgeving het wild volgens 4 

categorieën in te delen, namelijk: grof wild, klein wild waterwild en, een rest categorie; overig 

                                                 
124

 Artikel II § 2, CITES-Verdrag. 
125

 Artikel II § 3, CITES-Verdrag. 
126

 In totaal vallen ongeveer 33.000 soorten onder het verdrag, waarvan ongeveer 5.000 diersoorten (Stocktaking of 

the main problems and enforcement mechanisms for tackling illegal killing, trapping and trade of birds in the 

EU, 26 en A. CLIQUET, Internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit, 101). 
127

 www.cites.org. 
128

 Artikel XV, CITES-Verdrag. 
129

 Verordening (EEG) nr. 3626/82 van de Raad van 3 december 1982 betreffende de toepassing in de 

Gemeenschap van de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 

plantensoorten, PB L 384, 31 december 1982, gewijzigd door 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, PB L 215, 19 augustus 2005. 
130

 Artikel 1, CITES-Verordening. 
131

 Artikel 1, CITES-Verordening (A. CLIQUET, Internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit, 203). 
132

 Ibid. 99. 
133

 Beneluxovereenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, Brussel, 10 juni 

1970 (hierna: Beneluxovereenkomst). 
134

 Voorbericht, Beneluxovereenkomst. 
135

 Ibid. 
136

 Ibid. 
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wild
137

. De overeenkomst werd in 1971 in België goedgekeurd
138

 en sindsdien vormt deze 

indeling in Vlaanderen nog steeds de basis van het Jachtdecreet
139

. Met betrekking tot 

vogelbescherming verbonden de Beneluxlanden zich ertoe, de in het wild levende 

vogelsoorten, die in de overeenkomst niet tot het wild werden gerekend, te beschermen
140

. 

Daartoe diende men de nationale wetgeving in die zin aan te passen dat het altijd en overal 

verboden zou zijn deze vogelsoorten, evenals hun eieren en jongen, zowel dood als levend, te 

(willen) verkopen, te kopen of te leveren
141

. Individuele ontheffingen door de bevoegde 

overheid waren echter mogelijk
142

. Het reglementeren van het binnenlands vervoer van de 

beschermde vogels, evenals hun eieren en jongen, werd aan de nationale wetgevers 

overgelaten, elk voor wat hun grondgebied betreft
143

. In- of uitvoer van of naar derde landen 

van deze vogels, hun eieren en jongen, was pas toegestaan mits voorafgaande machtiging van 

het betrokken Beneluxland
144

. Naast de bepalingen met betrekking tot vogelbescherming 

bevat de Beneluxovereenkomst ook nog jachtbepalingen over, onder andere, de minimale 

afmetingen van jachtterreinen
145

, de geoorloofde wapens, munitie en jachttuigen en de 

toegestane jachttechnieken
146

 en regels over de handel in en het vervoer van wild
147

. 
 

1.1.3.2. Het Verdrag van Bern 

 

Het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten in hun natuurlijk milieu in 

Europa
148

 werd in België goedgekeurd
149

 in 1989. De doelstelling van het verdrag is de in het 

wild levende dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefmilieus in stand te houden
150

. Het 

Verdrag van Bern is een regionaal
151

 verdrag en kwam tot stand onder leiding van de Raad 

                                                 
137

 Artikel 1.1. De De Beneluxovereenkomst bepaalt overigens zelf welke diersoorten als wild kunnen worden 

aangemerkt in artikel 1.2, namelijk;   

1) grof wild: edelherten, reeën, damherten, moeflons en wilde zwijnen 

2) klein wild: hazen, fazanten, korhoenders, patrijzen en houtsnippen*  

3) waterwild: wilde eenden, krakeenden, slobeenden, kuifeenden, tafeleenden, pijlstaarten, wintertalingen, 

smienten, grauwe ganzen, rietganzen, watersnippen, meerkoeten, toppereenden, kolganzen, kleine rietganzen, 

Canadaganzen, waterhoenen, kieviten, zomertalingen, bokjes, goudplevieren, brandganzen* en rotganzen*;  

4) overig wild: houtduiven, zwarte en bonte kraaien*, roeken, kauwen, (Vlaamse) gaaien, eksters*, konijnen, 

vossen, verwilderde katten, bunzings, hermelijnen, wezels, boom- en steenmarters.  

Oorspronkelijk waren er meer soorten opgenomen, o.a. poelsnippen, eekhoorns, dassen, wilde katten en zelfs 

otters en zeehonden, maar deze werden reeds uit de lijst geschrapt. 

(*) werden sindsdien ook al uit de wildlijst geschrapt. 
138

 Wet 29 juli 1971 houdende goedkeuring van de Beneluxovereenkomst op het gebied van de jacht en de 

vogelbescherming, ondertekend te Brussel op 10 juni 1970, BS 19 oktober 1970. 
139

 Artikel 3 Jachtdecreet. 
140

 Artikel 7 Beneluxovereenkomst. 
141

 Artikel 8, eerste lid Beneluxovereenkomst. 
142

 Ibid. 
143

 Artikel 8, tweede lid Beneluxovereenkomst. 
144

 Artikel 9 Beneluxovereenkomst. 
145

 Artikel 3 Beneluxovereenkomst. 
146

 Artikel 4 Beneluxovereenkomst. 
147

 Artikel 5 Beneluxovereenkomst. 
148

 Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern, 19 september 1979, UKTS 

(1982) 56 (hierna verkort: Verdrag van Bern). 
149

 Wet van 24 april 1989, BS 29 december 1990. Tot nog toe oordeelde de Raad van State dat de bepalingen van 

het Verdrag geen directe werking hebben (zie o.m. RvS 29 juni 2010, nr. 206.069, Jan Creve en RvS 11 maart 

2009, nr. 191.265, vzw Werkgroep natuurreservaten Linkeroever-Waasland) Zie: H. SCHOUKENS, K. DE ROO en 

P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 354. 
150

 Artikel 1, eerste lid Verdrag van Bern. 
151

 5 van de 50 leden die het verdrag telt, zijn echter geen lid van de Raad. Namelijk; Burkina Faso, Marokko, 

Senegal, Thunesië en Wit-Rusland (www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT= 

104&CM=8&DF=19/03/2012&CL=ENG). 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT
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van Europa
152

. Ook dit verdrag werkt aan de hand van lijsten die in de bijlagen zijn 

opgenomen. Zo bevatten Bijlage I en II respectievelijk de streng te beschermen flora en fauna, 

Bijlage III de te beschermen fauna en Bijlage IV verboden middelen en manieren om soorten 

te doden, te vangen of op een andere manier te exploiteren. Voor het groot aantal 

vogelsoorten dat, naast andere diersoorten, in Bijlage II is opgenomen, moeten de 

verdragsstaten de nodige maatregelen nemen om ze te beschermen. De verdragsstaten moeten 

voor deze soorten, in het bijzonder het opzettelijk vangen of doden verboden stellen
153

, 

evenals het opzettelijke schaden of vernielen van broed- of rustplaatsen
154

. Daarnaast dient het 

moedwillig en betekenisvol verstoren van wilde diersoorten verboden gesteld te worden, in 

het bijzonder wanneer het gaat om verstoring tijdens hun broedperiode, de periode waarin de 

jongen worden grootgebracht en gedurende de winterslaap
155

. Ook het opzettelijk vernielen, 

roven of in bezit hebben van eieren die uit de natuur afkomstig zijn moet door de 

verdragsstaten verboden worden, net als het bezit of het verhandelen van de in Bijlage II 

opgesomde soorten, zowel levende als dode of onderdelen van deze soorten
156

. Voor de “te 

beschermen” soorten uit Bijlage III, dienen de verdragsstaten de noodzakelijke regelgeving op 

te stellen om de populaties niet in gevaar te brengen
157

. Hieronder zijn bijvoorbeeld 

begrepen
158

; een afgelijnde jachtperiode, een tijdelijk of plaatselijk verbod op de exploitatie 

van een bepaalde soort en het reguleren van de verkoop en het transport van dode en levende 

Bijlage III soorten. Naast de specifieke bepalingen, bevat het verdrag ook een aantal algemene 

verplichtingen
159

. Zo moeten de verdragsstaten onder andere een beleid voeren dat de 

doelstellingen van het verdrag promoot of daar op zijn minst naar streven en dienen zij de 

verspreiding te bevorderen van informatie met betrekking tot de noodzaak van het in stand 

houden van wilde dier- en plantensoorten en hun natuurlijk leefmilieu. 
 
 

1.1.3.3. De Vogelrichtlijn 

 

In 1979 ontstond de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand
160

. De 

doelstelling van de Vogelrichtlijn is de bescherming en instandhouding op lange termijn van 

alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van alle Europese 

lidstaten, behalve Groenland
161

. Deze richtlijn is het belangrijkste instrument dat de EU 

toelaat aan haar verplichtingen onder verschillende internationale verdragen, zoals o.a. het 

Ramsar Verdrag, het Vedrag van Bonn en de Biodiversiteitconventie te voldoen. Dit was de 

eerste Richtlijn inzake natuurbescherming en ze kwam er na aanhoudend publiek protest 

tegen de massale slachtpartijen die jaarlijks op alle trekvogelpopulaties plaatsvonden in 

Noord-Afrika en Zuid-Europa (vooral in Spanje en Italië) en nadat de Commissie door 

wetenschappelijk onderzoek tot de conclusie kwam dat het aantal soorten, en voor sommige 

soorten ook de grootte van de populaties, sterk afnam. De hoofdredenen hiervoor waren de 

                                                 
152

 A. CLIQUET, Internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit, 113. 
153

Artikel 6, a Verdrag van Bern.  
154

 Artikel 6, b Verdrag van Bern. 
155

 Artikel 6, c Verdrag van Bern. 
156

 Artikel 6, d en e Verdrag van Bern. 
157

 Artikel 7, tweede lid Verdrag van Bern. 
158

 Artikel 7, derde lid a, b en c Verdrag van Bern. 
159

 Artikel 2 en 3 Verdrag van Bern (A. CLIQUET, Internationaal en Europees recht inzake biodiversiteit, 114). 
160

 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand, Pb.L. 103, 1, zoals 

laatst gewijzigd door Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 

inzake het behoud van de vogelstand, Pb.L. 20, 7 (hierna: Vogelrichtlijn). 
161

 H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 92 en 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28046_nl.htm. 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28046_nl.htm
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druk op de habitats van vogelsoorten en de jacht
162

. Het gevaar dat hierdoor het biologisch 

evenwicht zou verzwakken, bracht een serieuze bedreiging mee voor het behoud van het 

natuurlijk milieu. Studies wezen ook uit dat het grootste deel van de Europese inheemse 

vogelsoorten, trekvogels zijn
163

. Dit impliceert dat een internationaal beleid en 

grensoverschrijdende maatregelen noodzakelijk zijn voor een doeltreffende bescherming. Het 

belang van de Vogelrichtlijn ligt erin dat zij een overkoepelend minimumkader biedt voor het 

behoud van de inheemse trekvogels en bepaalde bedreigde vogelsoorten door de lidstaten te 

verplichten bepaalde maatregelen te nemen ter bescherming van die soorten en hun 

leefgebieden. De bescherming van, bijvoorbeeld, zwaluwen in België zou immers niet nuttig 

zijn als de zwaluwen op hun jaarlijkse vlucht van ergens in Afrika naar hun broedplaats 

ergens op de Belgische boerenbuiten, in Spanje al worden afgeschoten. De Vogelrichtlijn 

bevat geen algemeen verbod op jacht, maar verplicht de lidstaten de nodige maatregelen te 

nemen met betrekking tot het doden van, de handel in, en de jacht op meer dan 400 wilde 

vogelsoorten
164

. Bovendien heeft de richtlijn niet enkel betrekking op de vogels zelf, maar 

ook op hun eieren. De Vogelrichtlijn biedt een verschillend beschermingsniveau al naargelang 

de situatie van elke soort. Zo legt ze de lidstaten, voor de soorten die onder Annex I van de 

richtlijn vallen, de aanduiding van speciale beschermingszones op. Verder geldt een verbod van 

jacht
165

 op de Annex I soorten en gelden er handelsbelemmerende regels
166

. Daarnaast mogen 

bepaalde vogelsoorten
167

 bejaagd worden, onder strikte voorwaarden
168

 en enkel op een 

duurzame manier.  

 

 

1.1.3.3.1. Europese rechtspraak m.b.t. de Vogelrichtlijn 

 

In dit onderdeel beperk ik mij tot een beknopte bespreking van de rechtspraak van het Hof 

van Justitie (m.b.t. de Vogelrichtlijn) die een belangrijke invloed heeft gehad op het tot stand 

komen van het Soortenbesluit en die belangrijke gevolgen heeft voor de vogelbescherming. 

 

1° Het Arrest Van der Feesten 
169

 

 

Deze zaak ging aan het rollen, nadat bij de Nederlander, Godefridus van der Feesten, een 

partij uit Denemarken ingevoerde grijskopputters
170

 in beslag werd genomen. De heer van der 

Feesten diende een klaagschrift in tegen de inbeslagname met het oog op de teruggave van 

deze vogels. Volgens hem was de Vogelrichtlijn geenszins van toepassing, daar deze soort 

enkel buiten het Europese grondgebied natuurlijk in het wild levend voorkomt en de 

Vogelrichtlijn in artikel 1, lid 1 haar eigen toepassingsgebied omschrijft als “alle natuurlijk in 

het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten” . De 

                                                 
162 G. CORCELLE and S. JOHNSON, The environmental policy of the European Communities (Second Edition), 

London, Kluwer International Law, 1995, 299. 
163

 Overwegingen bij de Vogelrichtlijn (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979 

:103:0001:0018:NL:PDF). 
164

 H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht, 93. 
165

 Hieronder verstaat men ook een verbod op het opzettelijk doden of vangen van vogels of het vernielen van hun 

nesten of eieren. 
166

 Specifieke uitzonderingen zijn echter mogelijk voor de in Annex III opgelijste soorten. (Art. 6 Vogelrichtlijn) 
167

 Opgelijst in Annex II bij de Vogelrichtlijn. 
168

 Hier kunnen, bijvoorbeeld, de plaatselijke populatiestand of de geografische verspreiding van een soort 

bepalend zijn om de jacht op die welbepaalde soort al dan niet toe te laten.  
169

 HvJ 8 februari 1996, nr. C-202/94, Strafzaak t. Godefridus van der Feesten, TMR 1996, 251, met noot G. VAN 

HOORICK 
170

 Wetenschappelijke naam: Carduelis carduelis caniceps. In het Nederlands ook nog distelvink genoemd. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979
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toepasselijke Nederlandse wetgeving
171

 bepaalde dat het verboden was een van de in Europa 

in het wild levende vogelsoorten of producten van die vogels onder zich te hebben, te koop te 

vragen of aan te bieden, in te voeren, door te voeren of uit het Nederlands grondgebied uit te 

voeren, behoudens uitzonderingen. Daar de putter
172

 een vogelsoort is, die als zodanig en in 

verscheidene ondersoorten natuurlijk in het wild levend voorkomt op het Europese 

grondgebied van de lidstaten, en de grijskopputter hier een ondersoort van is die echter enkel 

buiten het Europese grondgebied natuurlijk in het wild levend voorkomt, vroeg de 

Nederlandse rechter zich af of de Nederlandse wet een correcte omzetting van de richtlijn 

inhield. Zo kwam er, na een drievoudige prejudiciële vraag van het gerechtshof te ’s-

Hertogenbosch, het arrest Van der Feesten.  

 

In dit arrest benadrukte het Hof van Justitie 2 overwegingen die aan de basis liggen van de 

Vogelrichtlijn. Enerzijds dat de achteruitgang van de in het wild levende vogelsoorten in de 

EU een ernstige bedreiging vormt voor het behoud van het natuurlijk milieu. Anderzijds dat 

het merendeel van deze vogelsoorten trekvogels zijn, die bijgevolg tot het gemeenschappelijk 

erfgoed behoren, wat gezien het grensoverschrijdend aspect, een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid impliceert
173

. Artikel 1 van de Vogelrichtlijn samen gelezen met deze 

overwegingen deed het Hof concluderen dat het toepassingsgebied van de richtlijn gebaseerd 

is op het begrip “soort” in de taxonomische betekenis, i.e. de soort met inbegrip van alle 

ondersoorten en rassen die daaronder categoriseren. Dit wil zeggen dat de Vogelrichtlijn ook 

van toepassing is op ondersoorten van vogels die alleen buiten het Europese grondgebied van 

de lidstaten natuurlijk in het wild levend voorkomen, wanneer de soort waartoe zij behoren of 

andere ondersoorten van deze soort natuurlijk in het wild levend op dit grondgebied 

voorkomen. Een ruim beschermingsregime dus, maar zeker niet overbodig, daar de criteria 

om verschillende ondersoorten van elkaar te onderscheiden, vaak onduidelijk en vatbaar voor 

discussie zijn. 

 

Deze uitspraak heeft voor de vogelbescherming belangrijke positieve implicaties. Voorheen 

vonden immers 2 ongewenste handelsstromen plaats. Enerzijds voerden vogelhandelaars 

massaal niet in de EU voorkomende vogelondersoorten van wel in de EU voorkomende 

soorten in, zoals bijvoorbeeld de grijskopputter als ondersoort van de putter. Daarnaast 

werden ook vogels die van nature in het wild leven op het Europese grondgebied druk 

verhandeld onder het mom dat het een niet in de EU voorkomende soort betrof
174

. Veel 

ondersoorten zijn namelijk nauwelijks verschillend van andere ondersoorten van dezelfde 

soort. Een andere beslissing van het Hof zou een doeltreffende vogelbescherming 

gehypothekeerd hebben. Dit deed het Hof wel met zijn uitspraak in het arrest Vergy
175

. 

 

 

2° Het Arrest Vergy 

 

In de zaak Vergy werd bij de Franse landbouwer D. Vergy een dwerg canada gans
176

 in beslag 

genomen (in het kader van de Franse vogelbeschermingwet en de Europese Vogelrichtlijn) 

toen hij haar te koop aanbood. Vergy verzette zich tegen de inbeslagname omdat het dier in 
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 Vogelwet van 31 december 1936. 
172

 Wetenschappelijke naam: Carduelis carduelis. 
173

 HvJ 8 februari 1996, nr. C-202/94, Strafzaak t. Godefridus van der Feesten, TMR 1996, 251, met noot G. VAN 

HOORICK. 
174

 G. VAN HOORICK, “Het toepassingsgebied van de Vogelrichtlijn”, noot onder HvJ 8 februari 1996, nr. C-

202/94, Strafzaak t. Godefridus van der Feesten, TMR 1996, 253. 
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 HvJ 8 februari 1996, nr. C-149/94, Strafzaak t. Didier Vergy, § 13 t.e.m. § 15. 
176

 Wetenschappelijke naam: Branta canadensis minima. 
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gevangenschap was gekweekt en geboren en het daarom volgens hem niet onder de 

Vogelrichtlijn zou vallen. De belangrijkste vraag die zich hier dus stelde was of in 

gevangenschap geboren en opgekweekte vogels ook onder het toepassingsgebied van de 

Vogelrichtlijn vallen
177

. De Europese Commissie, de Franse regering en de heer Vergy waren 

van mening dat de richtlijn enkel de bescherming van vogels in hun natuurlijk milieu beoogt 

en dat een uitbreiding van dit beschermingsregime tot in gevangenschap geboren en 

opgekweekte vogels niet in overeenstemming zou zijn met deze doelstelling. Advocaat-

generaal N. Fenelly merkte op dat dergelijke uitbreiding niet zou bijdragen tot het behoud van 

het natuurlijk milieu, noch tot de bescherming op lange termijn en het beheer van de 

natuurlijke bronnen
178

. Het Hof van Justitie volgde hem hierin en ging zo voorbij aan de 

letterlijke tekst van artikel 1 van de Vogelrichtlijn, waarin bepaald wordt dat de Vogelrichtlijn 

van toepassing is op “vogels behorende tot alle natuurlijk in het wild levende 

vogelsoorten”
179

.  

 

Deze uitspraak had ernstige negatieve implicaties. Door namelijk te beslissen dat in 

gevangenschap geboren en gekweekte specimens van beschermde vogelsoorten niet 

beschouwd worden als vallende onder het toepassingsgebied van de Vogelrichtlijn, zette het 

Hof van Justitie met het Arrest Vergy de deur immers wagenwijd open voor fraude. Deze 

rechtspraak heeft tot gevolg dat de lidstaten zelf een regeling inzake bezit en handel kunnen 

uitvaardigen, die het voor  vogelkwekers en -liefhebbers mogelijk maakt beschermde vogels, 

behorende tot soorten die in het wild leven op het grondgebied van EU-lidstaten, maar die zij 

in gevangenschap hadden gekweekt, te bezitten, te vervoeren, tentoon te stellen en te 

verhandelen. Het feit dat elke lidstaat nu een afzonderlijke en verschillende regelgeving heeft, 

maakt de controle op de wettigheid van gevangen gehouden of verhandelde vogels niet alleen 

moeilijker, België, dat al een van de meeste waterdichte regelgevingen ter zake had, moest 

zich nu ook openstellen voor de regelingen van andere lidstaten, die vaak veel minder 

waarborgen bieden. Het Hof besliste weliswaar dat deze regelingen dienen te waarborgen dat 

op geen enkele manier schade wordt berokkend aan de natuurlijke vogelstand
180

, maar in de 

praktijk kunnen (in België) noch de bepalingen van het Soortenbesluit, noch die uit het 

ministerieel besluit tot vaststelling van de kenmerken en de kwaliteit van pootringen 

voorkomen dat door illegale praktijken schade wordt toegebracht aan de natuurlijke 

vogelstand. Het arrest Vergy heeft meerdere perverse gevolgen. Het zet namelijk in zeker zin 

aan om in het wild levende vogels te vangen om ze nadien illegaal te ringen
181

. Ook het roven 

van eieren uit nest(kast)en in de natuur om deze kunstmatig uit te broeden in couveuses en de 

jongen (binnen de eerste levensdagen) te legaliseren door middel van gesloten kweekringen
182

 

wordt door de uitspraak Vergy aangewakkerd. Het Vergy arrest bracht dan ook een storm van 

protest teweeg onder de vogelbeschermingsbeweging, die van mening is dat het Hof de 

nadelige consequenties van deze beslissing onvoldoende heeft beoordeeld
183

.  

Europarlementslid Bart Staes stelde dan ook terecht de vraag
184

: 
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 HvJ 8 februari 1996, nr. C-149/94, Strafzaak t. Didier Vergy, r.n. 11. 
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 HvJ 8 februari 1996, nr. C-149/94, Strafzaak t. Didier Vergy, r.n. 13. Zie ook de tweede en de achtste 
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 Infra 1.2.1. Het Soortenbesluit.  
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 Infra 1.2.1. Het Soortenbesluit. 
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 Schriftelijke parlementaire vraag van B. STAES aan de Europese Comissie, ingediend 29 september 2004, 

beantwoord 19 november 2004, PB C 125, 29 mei 2006. 
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“Erkent de Commissie dat het arrest potentieel nadelige gevolgen in zich draagt ten 

aanzien van uitgerekend de in het wild levende beschermde vogelsoorten en zal zij 

daarom een verfijning van de regelgeving voorzien? Zo neen, op welke argumenten 

baseert zij zich om deze klaarblijkelijke negatieve effecten op hun beloop te laten?” 

 

In haar antwoord formuleerde Europees Commissaris Walström hierop het beperkte argument 

dat de Vogelrichtlijn uitsluitend van toepassing is op wilde vogels en niet op in 

gevangenschap geboren en gekweekte exemplaren
185

. Een dergelijke uitbreiding, aldus de 

Commissie, zou de aan de richtlijn ten grondslag liggende milieudoelstelling niet dienen
186

. 

Bovendien verandert het arrest volgens de Commissie niets aan het verbod in artikel 5 van de 

Vogelrichtlijn ten opzichte van de hierboven geschetste problematiek van illegale vogelvangst 

en nestroof
187

. Vervolgens wordt benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor het toezicht op 

de naleving van de richtlijn bij de lidstaten berust. Vooraleer de Commissie een verbod op het 

houden van in gevangenschap geboren en gekweekte individuen van beschermde 

vogelsoorten nodig zou achtten, dient al wetenschappelijk te worden aangetoond dat “de 

inspanningen van de lidstaten [om illegale vangstpraktijken te beperken] ondoeltreffend zijn 

en dat de betrokken soorten als gevolg daarvan daadwerkelijk in hun bestaan worden 

bedreigd”
188

. Met dit antwoord gaat de Europese Commissie, mijns inziens, voorbij aan de 

grootschalige praktijken die de laatste jaren aan het licht kwamen. Niet alleen in België, waar 

verschillende recente zaken als voorbeeld kunnen dienen
189

, maar ook in de ons omringende 

landen worden steeds vaker criminele netwerken opgedoekt die leven van illegale 

vogelhandel
190

. Vogelvangers werken internationaal samen en gaan tot in de tropen om hun 

kostbare “handelswaar” te verzamelen
191

. Dit zijn veelal vogelsoorten die reeds op een van de 

CITES-bijlagen voorkomen als “bedreigd”. Door hun bedreigde status zijn populaties van 

deze soorten het gevoeligst voor dergelijke ingrepen. Van veel vogelsoorten is het moeilijk de 

precieze populatiegrootte te kennen. Moet het dan wetenschappelijk bewezen zijn dat deze 

soorten in aantal dalen, vooraleer de commissie haar standpunt herziet? Vanuit het 

voorzorgsbeginsel
192

 zou men net omgekeerd moeten redeneren en de bescherming van alle 

soorten verstevigen, tenzij wetenschappelijk bewezen is dat ze een plaag vormen of schade 

zouden berokkenen.  

 

 

1.2. ACTUEEL WETTELIJK KADER 
 

Ten gevolge van deze rechtspraak van het Hof van Justitie werd de Vlaamse regelgeving 

aangepast. Het KB beschermde vogels werd gewijzigd door een besluit van de Vlaamse 

                                                                                                                                                         
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2004-

2418+0+DOC+XML+V0//NL en http://www.bartstaes.be/articles.php?id=1181). 
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regering van 18 december 1998
193

, dat de regels omtrent het houden van gekweekte vogels 

versoepelde. Daardoor legde het besluit een zware hypotheek op de efficiënte bescherming 

van wilde vogels. In 2004 stelde J. MALCORPS, Vlaams volksvertegenwoordiger (Agalev) de 

vraag aan de Vlaamse minister voor Leefmilieu of en wanneer een wijziging van de Vlaamse 

reglementering op dit vlak zich zou aandienen
194

. Het KB beschermde vogels werd 

uiteindelijk vervangen door het Soortenbesluit, dat op dit vlak echter niet veel verbeteringen 

bracht.  

 

 

1.2.1. Het Soortenbesluit 
 

Het Soortenbesluit
195

 brengt de Vlaamse regelgeving in overeenstemming met de Europese 

regels, zoals door het Hof van Justitie geïnterpreteerd. In een arrest van 2009 oordeelde het 

hof van Justitie dat het KB Beschermde Vogels op bepaalde vlakken strijdig was met de 

Europese beginselen inzake het vrij verkeer van goederen
196

. Het feit dat het Soortenbesluit er 

tegen dan al was, komt doordat de Vlaamse regering anticipeerde op de veroordeling. 

 

Er is een algemeen verbod op het houden van Europese wilde vogelsoorten in gevangenschap. 

Maar artikel 41 van het Soortenbesluit bevat (ten gevolge van het Arrest Vergy
197

) een 

algemene uitzondering op dit verbod ten aanzien van de beschermde soorten die aantoonbaar 

in gevangenschap geboren en gekweekt zijn of op een andere legale manier in gevangenschap 

gehouden worden. Dit slaat zowel op individuen die in Vlaanderen in gevangenschap zijn 

geboren of gekweekt als op individuen die in andere Belgische gewesten of een andere 

Europese lidstaat op een legale manier uit het wild zijn gevangen of in gevangenschap zijn 

gekweekt
198

. Dit wordt aangetoond door reglementair vastgelegde merkingsmethoden, die 

beantwoorden aan de voorwaarden van het ministerieel besluit tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels
199

. In België 

gebruikt men hiervoor de gesloten pootring. Een pootring die verschilt van de 

wetenschappelijke ring (een doorgesneden cilinder die om de poot van vogels wordt geplooid 

om hen te merken) doordat hij een volledig ononderbroken cilindertje vormt. Deze ring kan 

enkel tijdens de eerste levensdagen, wanneer de pootgewrichten nog soepel zijn, over de 

gewrichten van het vogeltje geschoven worden, zonder de poot te schenden. Zo wordt 

gegarandeerd dat de vogels in gevangenschap gekweekt zijn, volwassen vogels die uit de 

natuur gevangen worden, kunnen immers niet gelegaliseerd worden door middel van zo een 

gesloten pootring omdat die simpelweg niet over hun pootgewricht geraakt.  
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Desondanks is fraude veel voorkomend
200

. Eieren of jonge vogels worden uit nest(kast)en 

geroofd om door middel van kweekringen te worden gelegaliseerd. Maar het komt evenveel 

(of zelfs meer) voor dat de gesloten pootringen toch over de poot van volwassen vogels 

worden geschoven (al dan niet na een chemische behandeling van de poot om deze weker te 

maken), met allerlei kwetsuren, blijvende handicaps en soms zelfs het afsterven van de poot, 

tot gevolg. Het gebeurt ook dat de pootringen worden uitgeboord of –geslagen en, éénmaal 

over het pootgewricht, weer nauwkeurig worden dichtgeknepen tot het oorspronkelijke 

formaat
201

. Het is opmerkelijk hoe minutieus fraudeurs hierbij soms te werk gaan. De ene al 

professioneler dan de andere, moeten de inspecteurs van het Agentschap voor Natuur en 

Bos
202

 soms hun loepje bovenhalen om fraude te ontdekken of te kunnen uitsluiten. 

Geldgewin is hierbij een belangrijke drijfveer. Bij verkoop kan men veel meer geld vragen 

voor een “gelegaliseerde” vogel  (lees: met gefraudeerde voetring) dan voor een illegale (niet 

geringde) vogel. Dit kan tot meer dan de driedubbele prijs zijn. Een vink, bijvoorbeeld, kost 

ongeringd 5 euro. Met ring kost hetzelfde exemplaar gemakkelijk 10 à 25 euro. Gaat het om 

een geleerde speelvink dan lopen de bedragen op van 30 tot enkele duizenden euro’s. Voor 

een kampioen vink kan zelfs tot 20.000 euro en meer geboden worden. Hieronder nog enkele 

cijfers als voorbeeld. 

 

De geldwaarde van enkele vogelsoorten
203

. 

 Vogelsoort Zonder ring Met ring 

 pestvogel  € 175   € 225 

 goudvink  € 30  € 70 

 appelvink  € 60  € 120 

 boomleeuwerik  € 20  € 125 

 gele kwikstaart  € 20  € 125 

 putter   € 15  € 60 

 kanarie  € 15  € 60 

 groenling  € 5  € 25 

 sijs  € 5  € 35 

 

Een oplossing om deze ringfraude te bestrijden is volgens J. RODTS van Vogelbescherming 

Vlaanderen de ringen niet meer uit aluminium te maken
204

. De aluminiumlegering is namelijk 

niet hard genoeg waardoor de ringen gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden (uitboren, 

                                                 
200

 ANB, Handhavingsrapport 2010, 38 (bijlage 3: Overzicht van knelpunten in de milieubeheerwetgeving). 
201

 Zie bijlage 7.  
202

 Hierna afgekort: ANB. 
203

 Cijfers afkomstig van het ANB. 
204

 J. RODTS,  Advies van Vogelbescherming Vlaanderen vzw over het voorontwerp van het ministerieel besluit 

van 7 mei 2011 tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor 

vogels, 6 december 2010, 1 (hierna: J. RODTS, Advies MB) 

(http://www.vogelbescherming.be/site/images/stories/pdf/Ringenbesluit_Advies_Vogelbescherming.pdf). 

http://www.vogelbescherming.be/site/images/stories/pdf/Ringenbesluit_Advies_Vogelbescherming.pdf
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uitveilen, uitrekken en terug dicht knijpen…). Ringen uit INOX (gehard en roestvrij staal) 

zouden perfect in de plaats kunnen worden gesteld van de huidige aluminium ringen
205

. 

Doordat INOX een hardere legering heeft, zouden de ringen veel moeilijker gemanipuleerd 

kunnen worden. Bij bewerking zouden ze immers barsten of stukspringen
206

. 

 

In haar advies over het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden 

inzake de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels
207

, kwam de Minaraad tot 

eenzelfde besluit: “Roestvrij staal (INOX) zou de beste kwaliteit bieden voor de pootringen 

(wegens beter bestand tegen fraude, slijtage, …). In dit licht kan de vraag zodoende gesteld 

worden waarom alle pootringen niet uit dit materiaal vervaardigd worden als alternatief voor 

verhard aluminium.”
208

 Ook het ANB bevestigt dat deze ringen een oplossing zouden kunnen 

bieden, maar wacht de evaluatie van de nieuwe regelgeving inzake ringnormen af
209

. 

Vogelhoudersverenigingen werpen op dat de INOX-ringen duurder zijn, zwaarder wegen en 

een langer productieproces dienen te ondergaan. Bovendien is volgens hen onduidelijk of ook 

de kleinste ringmaten in INOX zouden kunnen vervaardigd worden
210

. Rodts geeft toe dat het 

soortelijke gewicht van INOX ongeveer 33% hoger ligt dan dat van aluminium, maar dit kan 

volgens hem geen probleem zijn, daar het slechts om enkele honderdsten van een gram per 

ring zou gaan
211

. Daar ook kunststof een goed alternatief zou kunnen vormen voor aluminium, 

achtte de Minaraad het raadzaam door een onafhankelijke instantie een kwaliteitsanalyse te 

laten voeren met betrekking tot de materiaalkeuzes
212

. Op basis daarvan zou dan voor 1 type 

ring geopteerd kunnen worden, wat zowel voor het ringproducerend bedrijf als voor de 

vogelhouders en de overheid die instaat voor de handhaving praktischer zou zijn
213

. 

 

Met de invoering van de voorwaarde dat de ringen in een van jaar tot jaar bepaald kleur 

dienen te worden geanodiseerd
214

, zette Minister Schauvliege alvast een eerste stap in de 

goede richting. Anodiseren is het oppervlakkig oxideren van aluminiumlegeringen door 

middel van een elektrolytische behandeling. De Confédération Ornithologique Mondiale 

bepaalt elk jaar een andere ringkleur
215

. Het volstaat om deze te volgen opdat bij controle 

soms reeds op het eerste zicht duidelijk zal zijn of de vogels met een correcte ring (namelijk 

die van hun geboortejaar) geringd zijn. Bovendien wordt het manipuleren van de ringen ook 

moeilijker doordat de ringen in kleur geanodiseerd zijn
216

. De kleur vormt immers maar een 

oppervlakkig laagje dat gemakkelijk verwijdert wordt bij bewerking van de ring. Zo zullen bij 

het uitrekken van de ring (om de binnendiameter te vergroten) bijvoorbeeld kleine barstjes 

                                                 
205

 Ibid. 
206

 Ibid. 
207

 MB pootringen (supra voetnoot 199, p 22). Art. 42, tweede lid van het Soortenbesluit bepaalt immers dat 

“Zowel de gesloten pootring, vermeld in artikel 41, §1, 1°, als de open pootring, vermeld in art. 41, §2, moet 

voldoen aan door de minister vastgestelde voorwaarden, gericht op de kenmerken en de kwaliteit van de ring, 

om fraude te vermijden”.  
208

 MINARAAD, Advies van 16 december 2010 over het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de 

voorwaarden inzake de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels, 6 (hierna: MINARAAD, Advies 

van 16 december 2010) (www.minaraad.be/adviezen/2010/ontwerp-van-ministerieel-besluit-tot-vaststelling-van-

de-voorwaarden-inzake-de-kenmerken-en-de-kwaliteit-van-pootringen-voor-vogels ). 
209

 ANB, Handhavingsrapport 2010, 38 (bijlage 3: Overzicht van knelpunten in de milieubeheerwetgeving). 
210

 Ibid. 
211

 J. RODTS, Advies MB, 7. 
212

 MINARAAD, Advies van 16 december 2010, 6. 
213

 MINARAAD, Advies van 16 december 2010, 6. 
214

 Artikel 2, §1, 3° MB 7 mei 2011 (supra voetnoot 199).  
215

 J. RODTS, Advies MB, 3. 
216

 Ibid. 
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zichtbaar worden
217

. Daarnaast zorgde de minister echter voor weinig vernieuwingen en nam 

ze de principes uit het ministerieel besluit van 14 september 1981
218

 in grote lijnen over
219

. 

 

Nog een maatregel die van nut zou zijn ter bestrijding van ringfraude is het opleggen van de 

verplichting niet gebruikte kweekringen van het voorbije jaar terug te sturen
220

. Op die manier 

wordt de mogelijkheid uitgesloten verouderde ringen te gebruiken voor fraude. 

 

Daarnaast zou de ringadministratie ook beter aan een specifieke, door de overheid 

gecontroleerde organisatie worden toebedeeld in plaats van aan de vogelhoudersbonden
221

. 

Dit bestaat reeds in andere sectoren, zoals inzake de gezondheidscontrole bij vee (Sanitel). 

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw en de Belgische confederatie van het paard vzw 

staan bijvoorbeeld in voor de georganiseerde merking van dieren en vormen een brug tussen 

overheid en privésector. Het voorstel om de merking van vogelsoorten ook zo te organiseren, 

werd reeds in 2004 opgeworpen
222

. Er werd echter nog niets mee gedaan. 

 

Een lijst van vogelsoorten die onvoorwaardelijk beschermd zijn en onder geen enkele 

voorwaarde in gevangenschap kunnen worden gehouden, gekweekt en verhandeld, zou de 

handhaving van de vogelbescherming veel efficiënter maken. Maar ook een “positieflijst”, 

zoals reeds voor zoogdieren bestaat, zou al een stap vooruit zijn. Hierin worden dan alle 

vogelsoorten die volledig legaal in gevangenschap kunnen worden gehouden en gekweekt, 

opgesomd. Zo weet iedereen ook meteen dat alle vogelsoorten die niet op die lijst staan (en 

wel in het wild voorkomen binnen de EU) geenszins gevangen of verhandeld mogen 

worden
223

. 

 

                                                 
217

 Ibid. 
218 MB 14 september 1981 waarbij het houden van vogels en een tijdelijke bevoorrading in vogels wordt 

toegestaan in toepassing van de bepalingen van het KB van 9 september 1981 betreffende de bescherming van 
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220
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SANNEN (supra p 22, voetnoot 194) 
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 Zie ook Commissie LNR 15 januari 2004, vraag van J. MALCORPS aan Vlaams minister L. SANNEN. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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2. DE ORGANISATIE VAN DE HANDHAVING 

 

2.1. ALGEMEEN KADER 
 

In 1991 vergeleek GOETHALS
224

 de milieuwetgeving met een “reguleringsketting”, waarin het 

beleid, de normering, het toezicht en de handhaving elkaar opvolgen. Hij stelde daarbij dat 

“de ketting maar zo sterk is als haar zwakste schakel” en dat de milieuwetgeving bijgevolg 

nog zo sterk mag zijn, zij zonder effectieve handhaving toch weinig gevolgen zal 

ressorteren
225

. Deze redenering kan, mijns inziens, worden doorgetrokken tot elk 

beleidsdomein. Ook wat de regelgeving met betrekking tot vogelbescherming betreft, legt 

GOETHALS dus de vinger op de wonde
226

.  

 

 

2.2. TOEZICHT EN OPSPORING 

 
2.2.2. Toezicht en opsporing door het Agentschap voor Natuur en Bos 
 

Bij de Vlaamse overheid is het Agentschap voor Natuur en Bos, een intern verzelfstandigd 

agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid, sinds 2006 de bevoegde administratie
227

. Het 

ANB staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en versterken van natuur, bos en groen
228

. 

Een onderdeel van hun takenpakket omvat ook de handhaving van het milieubeheerrecht. 

Hiervoor beschikt het ANB over 2 categorieën van ‘wachters’: de boswachters staan in voor 

de handhaving van het milieubeheerrecht binnen de domeinen van het ANB terwijl de 

natuurinspecteurs instaan voor de handhaving buiten de eigen domeinen. Enkel deze laatste 

hebben, naast hun toezichtbevoegdheden, ook de hoedanigheid van officier van de 

gerechtelijke politie. Met dit dubbel statuut
229

 van toezichthouder en  opsporingsambtenaar 

vormen de natuurinspecteurs de uitzondering op de regel dat gewestelijke toezichthouders niet 

de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie kunnen hebben
230

. Dit wordt in de 

memorie van toelichting verantwoord door het tekort aan toezichtambtenaren bij het ANB. 

Zonder de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie, zouden de natuurinspecteurs 

zich in dezelfde positie bevinden als de boswachters en niet bevoegd zijn buiten de eigen 

domeinen toezicht uit te oefenen op de naleving van o.a. bos-, natuur- en jachtregelgeving 
231

. 

Aangezien de domeinen van de overheid slechts een kleine oppervlakte beslaan, zou het 
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 Goethals, E., Hoe zwak is de schakel?, rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van 

Beroep te Gent op 2 september 1991, 69. 
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 Ibid. 70. 
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grootste deel van het Vlaamse grondgebied zonder toezicht komen te liggen, tenzij men hier 

extra manschappen voor zou aanstellen. Hiervoor werd dus niet geopteerd en de 

natuurinspecteurs kregen een dubbel statuut
232

, hoewel het Milieuhandhavingsdecreet
233

 

uitging van een strikte scheiding tussen opsporing- en toezichtbevoegdheden
234

.  

 

Sommige rechtsleer
235

 merkt (terecht) op dat “het personeelstekort op één agentschap geen 

adequaat criterium is” om dit onderscheid met andere toezichthouders op te funderen. Er werd 

immers niet zomaar voor deze strikte scheiding tussen opsporing- en toezichtbevoegdheden 

geopteerd. Het risico bestaat, zo werd beweerd, dat de toezichthouders misbruik zullen maken 

van hun opsporingsbevoegdheden, wanneer eigenlijk nog geen aanwijzingen van een misdrijf 

voor handen zijn en ze in principe enkel als toezichthouder kunnen optreden
236

. Maar ook 

andersom geldt dit gevaar. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat er na vaststelling van een 

misdrijf controlebevoegdheden worden uitgeoefend. Deze vereisen een zeker medewerking 

van de betrokkene, terwijl een verdachte tijdens de opsporingsfase niet tot medewerking kan 

worden verplicht
237

.  

 

Aan de andere kant bewijst de praktijk dat, zeker in vogelvangstzaken, de ANB 

toezichthouders zowat de enige toezichthouders zijn die deze wetgeving effectief kunnen en 

willen afdwingen. Bij de politiediensten ontbreekt vaak de kennis en de interesse om zulke 

zaken aan te pakken. Dit werd ook reeds gesteld door GOETHALS, die van mening is dat “van 

de gewone politieman niet mag verwacht worden dat hij de inflatie van allerlei wetgevingen 

zou beheersen en zich in al die materies zou specialiseren”
238

. Bovendien zou het 

strafprocessueel een serieuze tekortkoming zijn, indien de natuurinspecteurs van het ANB, bij 

de vaststelling van een inbreuk tijdens het uitoefenen van toezicht, zelf niet zouden kunnen 

optreden, maar beroep zouden moeten doen op politieagenten
239

. Dit terwijl de politiediensten 

niet altijd beschikbaar zijn en er, althans in vogelvangstzaken, meestal snel actie ondernomen 

moet worden om, onder andere, het verduisteren van bewijsmateriaal te voorkomen. 

Bovendien treedt de politie niet altijd even adequaat op inzake milieu- en natuurhandhaving. 
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Enerzijds zijn de inspecteurs van het ANB dus toezichthouder. In die hoedanigheid kunnen ze 

ambtshalve bestuurlijke maatregelen opleggen, zoals bijvoorbeeld: het vernietigen van 

vangstmateriaal of het loslaten van illegaal gevanggehouden vogels. Hiervoor is weliswaar 

een proces-verbaal of verslag van vaststelling
240

 noodzakelijk. Uit het MHR 2009
241

 bleek dat 

in de tweede helft van 2009 door het ANB 24 bestuurlijke maatregelen werden opgelegd bij 

7.471 controles. Dit is niet erg veel en het grootste deel ervan werd vermoedelijk
242

 toegepast 

in zaken die niet direct aan vogelbescherming gelieerd zijn. Het lijkt me voor deze 

masterproef dan ook niet nuttig om de evaluatie van het aspect “bestuurlijke maatregel” nog 

verder uit te diepen. 

 

Anderzijds hebben de ANB inspecteurs de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, 

waardoor ze de bevoegdheid hebben opsporingen te doen. Deze dubbele hoedanigheid zorgt 

voor een overlapping, zodat het voor de inspecteurs zelf ook niet altijd duidelijk is wanneer ze 

in welke hoedanigheid optreden
243

. Tot nog toe zorgde dit niet voor processuele problemen, 

maar het valt niet uit te sluiten dat dit tot juridische betwistingen aanleiding zou kunnen 

geven. 

 

Men mag er, volgens de Parlementaire Stukken
244

, vanuit gaan dat de ambtenaren van het 

ANB optreden als toezichthouder wanneer er nog geen sprake is van een (vermoeden van) 

milieumisdrijf. Als men bijvoorbeeld gewoon gaat kijken of de wet al dan niet wordt 

nageleefd, treedt men dus op in de hoedanigheid van toezichthouder. Het toezicht heeft dus 

een preventief karakter. Dit in tegenstelling tot de opsporing, die een repressief karakter heeft 

en enkel zal plaatsvinden als er een redelijk vermoeden bestaat dat er een milieumisdrijf werd 

gepleegd. Wanneer de inspecteurs van het ANB op pad gaan met de bedoeling 

bewijsmateriaal te verzamelen voor een misdrijf dat reeds gepleegd is, handelen ze dus in de 

hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie. Als ze, bijvoorbeeld, een vergiftigde 

buizerd aantreffen en daarna op zoek gaan naar bewijsmateriaal, handelen ze als officier van 

de gerechtelijke politie
245

. 
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voorkomen of doen ophouden van delicten; er is geen vermoeden van een strafbaar feit. Toezicht wordt 

uitgevoerd door een toezichthouder. 

Opsporing kan worden gedefinieerd als het geheel van handelingen die kaderen binnen de bevoegdheden die het 

wetboek van strafvordering en bijzondere wetten en decreten toekennen aan opsporingsambtenaren om 

misdrijven op te sporen met het oog op hun vervolging door de strafrechter. Opsporing is repressief van aard en 

gericht op het verzamelen van bewijzen bij vermoeden van een strafbaar feit. Opsporing wordt uitgevoerd door 

een opsporingsambtenaar (ANB, Handhavingsrapport 2010, 5). 
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2.2.2.1. De toezichtrechten 
 

Artikel 16.3.10, eerste lid somt vervolgens de toezichtrechten limitatief op. De wetgever heeft 

ervoor geopteerd alle toezichthouders over dit uniform pakket van toezichtrechten te laten 

beschikken
246

. In het kader van deze masterproef, zal ik me ertoe beperken enkel de voor 

vogelvangstzaken nuttige toezichtrechten bondig te overlopen. 

 

 

2.2.2.1.1. Toegangsrecht: Artikel 16.3.13 DABM 

 

Het recht op toegang of de visitatie laat toezichthouders toe elke plaats vrij te betreden met 

het oog op de uitoefening van hun toezichtrechten. Dit geldt zowel overdag als ‘s nachts
247

. 

Voor woningen heeft men de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bewoner of een 

machtiging van de politierechter
248

 nodig. Meestal wordt de toestemming door de bewoner 

gegeven om een heisa en de eventuele sociale gevolgen van een politiecombi voor de deur te 

voorkomen. Dit bezoek moet niet op voorhand worden aangekondigd. De visitatie 

onderscheid zich van huiszoeking door het doel dat ermee wordt nagestreefd. Een visitatie 

laat toe na te gaan of de wet wordt nageleefd. Dit kan als proactieve maatregel worden 

gebruikt door toezichthouders, maar ook als reactieve maatregel door opsporingsambtenaren 

(het parket kan proactief onderzoek voeren) er mag alleen niet van het doel worden 

afgeweken. (Voorbeeld: als men op zoek is naar ongeringde vinken, moet men geen 

nachtkastjes en lades opentrekken, want daar gaan geen vogels inzitten.) Het komt voor dat er 

zich betwistingen voordoen omtrent dit toezichtrecht, zoals bijvoorbeeld het geval was in de 

zaak 10/AMMC/976-M/DW, die door de gewestelijke entiteit behandeld werd. In deze zaak 

werden een aantal vangstkooien aangetroffen, waarvan één was opgesteld. Daarnaast werd 

ook vergif aangetroffen op het terrein van de verdachte. Deze wierp op dat de vaststellingen 

onwettig waren, omdat ze op privéterrein plaatsvonden vooraleer de schriftelijke toestemming 

van de eigenaar was bekomen. Het feit dat deze toestemming tot huiszoeking na deze 

vaststellingen werd verkregen, ontnam de vaststellingen, althans volgens de verdachte, niet 

hun onwettig karakter. Maar aangezien het toezicht door ANB toezichthouders werd 

uitgeoefend en deze overeenkomstig artikel 16.3.10.1° en 16.3.11 DABM recht hebben op 

toegang voor zover dat redelijkerwijs nuttig wordt geacht voor de vervulling van hun 

toezichtopdrachten en zij, conform artikel 16.3.12 DABM, daartoe zonder voorafgaande 

verwittiging elke plaats (uitgezonderd bewoonde lokalen) vrij mogen betreden, kunnen de 

vaststellingen gedaan op een afgerasterd perceeltje niet als onwettig beschouwd worden 

wegens gebrek aan voorafgaande toestemming, daar het duidelijk niet ging om bewoonde 

lokalen. In een gelijkaardige zaak riep de verweerder ook de onwettigheid van de huiszoeking 

in omdat voorafgaand aan de huiszoeking met toestemming reeds vaststellingen werden 

gedaan in de achtertuin. Deze werden echter verricht vanuit aangrenzende akkers die zicht 

verschaften op de tuin en de ANB toezichthouders waren ten volle bevoegd deze te betreden. 

Er was dus geen sprake van een onregelmatige huiszoeking en zelfs indien dit wel het geval 

was geweest, dan nog was de rechtbank er niet toe verplicht de hieruit verkregen 
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bewijsmiddelen uit te sluiten
249

. Om tot deze conclusie te komen baseerde de rechtbank zich 

op verscheidene cassatie arresten
250

, waaronder het Antigoon-arrest
251

.  

 

 

2.2.2.1.2. Recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens: Artikel 16.3.13 DABM 

 

Dit recht houdt in dat toezichthouders inzage mogen vorderen van alle noodzakelijke 

zakelijke documenten en informatiedragers. Persoonlijke documenten vallen hier dus niet 

onder
252

. Toezichthouders kunnen zich deze documenten laten voorleggen, zich er kosteloos 

een kopie van laten verstrekken of de documenten zelf kopiëren. Indien het kopiëren niet 

mogelijk is kunnen de toezichthouders de documenten bij zich houden tegen afgifte van een 

schriftelijk bewijs en dit voor zolang als nodig is om hun opdracht te vervullen
253

. Dit recht is 

van belang bij de gevallen waarin de vogelvanger of handelaar illegaal vogels doorverkoopt 

en daar een boekhouding van bijhoudt. Het gebeurt zelden dat vogelvangers zelf een 

boekhouding bijhouden, omdat alles toch in het zwart verloopt. Bij de dierenhandels waarin 

ook illegaal gevangen vogels verkocht worden, zal het al meer voorkomen dat men de 

boekhouding als bewijsmateriaal kan gebruiken in een strafproces
254

. Maar het feit dat het niet 

ter beschikking stellen van deze documenten ook strafbaar wordt gesteld, kan een probleem 

doen rijzen met het non-incriminatiebeginsel
255

. 

 

 

2.2.2.1.3. Medewerkingsplicht: Artikel 16.3.20 DABM 

 

Elkeen moet de toezichthouders, binnen de door hen gestelde termijn, alle medewerking 

verlenen die zij redelijkerwijs kunnen vragen bij de uitoefening van hun toezichtrechten. In de 

rechtsleer rijst dan ook de vraag “hoe dit toezichtrecht zich verhoudt tot het non-

incriminatiebeginsel”
256

.  

 

 

2.2.2.1.4. Recht op bijstand: Artikel 16.3.21 DABM 

 

In de uitoefening van hun opdracht kunnen de ANB toezichthouders zich laten bijstaan door 

de politie. Dit komt in werkelijkheid niet veel voor, daar de personen bij wie het toezicht 

wordt uitgeoefend meestal meewerken om een politiecombi voor de deur te voorkomen. 
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2.2.2.2. Vaststelling van misdrijven door de ANB-inspecteurs 
 

Aangezien de bijzondere opsporingsmethoden slechts onder strikte voorwaarden, waaraan 

meestal niet is voldaan in zaken met betrekking tot vogelbescherming, mogen worden 

gebruikt, zijn er slechts beperkte opsporingsmiddelen beschikbaar. Daarom werkt men in 

België meestal via tips. De meeste illegale vogelvangers en/of -handelaars worden betrapt na 

een tip. Vaak komen die tips van collega-vogelhouders die ofwel jaloers zijn op de 

gemakkelijke winsten die illegaal verwezenlijkt worden, ofwel de goede naam van hun hobby 

en passie niet graag besmeurd zien door illegale praktijken. Daar de kleinere misdrijven veelal 

door een ouder publiek gepleegd worden, kan men ervan uitgaan dat deze met de tijd zullen 

afnemen. Daarnaast zijn er ook vaak toevallige vaststellingen. Afgaande op 

zichtbareaanwijzingen, zoals uitstekende ijzeren palen (die worden gebruikt om mistnetten 

aan op te spannen) of vinkenkooitjes in de heggen, volgen vaak positieve vaststellingen. Zo 

hebben we op een dag 3 plaatsen ontdekt waar illegaal gevangen werd, zonder dat er een tip 

aan te pas kwam. Dit toont aan dat vogels vangen een gangbare praktijk is, zij het meestal bij 

een ouder publiek of bij restaurants (dan vooral de spreeuwenvangst) die hun vaste klanten 

een speciaal menu willen serveren. 

 

Wanneer zij een vogelvangstmisdrijf hebben vastgesteld en hiervan proces verbaal hebben 

opgemaakt, melden de ambtenaren van het ANB dit overeenkomstig artikel 16.3.24, eerste lid 

DABM, onmiddellijk aan de bevoegde procureur des Konings. In 2010 stelden de ANB 

inspecteurs in totaal 161 processen-verbaal op met betrekking tot illegale vogelvangst en 

illegale vogelhandel en ten gevolge van de controle van vogelbeurzen
257

. Het grootste aantal 

vaststellingen gebeurden in West-Vlaanderen en Antwerpen en het kleinste in Oost-

Vlaanderen
258

. Hierbij werden 3.727 beschermde vogels en 1.828 illegale tuigen om vogels te 

vangen of te doden, in beslag genomen
259

. Vergeleken met 10 jaar geleden is er geen grote 

evolutie merkbaar in het aantal processen-verbaal dat met betrekking tot vogelbescherming 

werd opgemaakt
260

. 

 

Na de vaststelling van het misdrijf laten de ANB-inspecteurs de illegaal gehouden vogels vrij 

of brengen ze deze naar het asiel of naar een vogelopvangcentrum wanneer dit nodig blijkt. 

Pas gevangen vogels (die bijvoorbeeld nog in een net of een vangkooitje zitten) worden 

meestal meteen vrijgelaten. Vogels die dienden als lokvogel moeten als bewijsmateriaal 

worden verbeurd verklaard en worden dus niet meteen vrijgelaten. 

 

Het ANB is natuurlijk niet de enige toezichthoudende en opsporende instantie in dit kader. De 

opsporing van illegale vogelvangst en handel in illegaal gevangen vogels vraagt een grote 

inzet en het is dan ook noodzakelijk zo veel mogelijk samen te werken met andere instanties. 

Zo werkt het ANB soms samen met de CITES-diensten voor de controle van 

dierenhandelszaken en vogelhouders
261

. Maar ook de lokale politie geeft vaak ondersteuning 
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in geval van stroperij of als er huiszoekingen dienen te gebeuren
262

. De federale 

recherchediensten nemen dan weer het voortouw in de internationale zaken
263

. Samenwerking 

met de politiediensten moet de veiligheid van de ANB-inspecteurs garanderen bij potentieel 

gevaarlijke acties
264

. Aan de andere kant doet de politie zelf soms ook een beroep op de 

expertise van het ANB
265

.  

 

 

2.2.3. Toezicht en opsporing door de politie 
 

Uit een bevraging van de parketten in 1994, bleek bij de meeste politiekorpsen een zekere 

mate van specialisatie in milieuzaken te bestaan
266

. In die tijd bestonden, naast de politie, ook 

nog de rijkswacht en de gerechtelijke politie. Voornamelijk bij deze laatste was een 

specialisatie merkbaar
267

. Er was een stijging merkbaar in het aantal vaststellingen van 

milieumisdrijven en deze gebeurden voornamelijk door de gemeentepolitie. Gezien 

vogelvangst toen nog geen 1% uitmaakte van het aantal vastgestelde milieumisdrijven
268

, 

moet de rol van de gemeentepolitie in dit opzicht met een korreltje zout genomen worden.  

 

In 1995 werd de gespecialiseerde dienst Leefmilieu van de federale politie opgericht. Deze 

dienst concentreert zich op de zware georganiseerde milieucriminaliteit en stelt haar expertise 

ter beschikking van de andere politiediensten
269

. Om complexe milieuonderzoeken tot een 

goed eind te brengen, richtte de dienst Leefmilieu een netwerk van coördinatoren of 

contactpolitiemensen op
270

. Dit leefmilieunetwerk bestaat ondertussen uit meer dan 800 

politiemensen
271

 en dient als overlegplatform voor de uitwisseling van informatie en voor het 

tot stand brengen van wederzijdse ondersteuning
272

. De dienst Leefmilieu werkt onder meer 

samen met CITES en Interpol
273

, maar ook met Traffic Europe en Europol
274

 en met de 

nationale en gewestelijke gerechtelijke overheden en milieu-inspectiediensten
275

.  
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Volgens de door Comité P ondervraagde organisaties, is er echter een gebrek aan initiatief, 

zowel vanwege de politiediensten als vanwege de organisaties zelf, om een duurzaam 

samenwerkingsverband aan te gaan en blijft het contact beperkt tot specifieke gevallen
276

. Een 

gebrek aan capaciteit zorgt er daarnaast voor dat het politiepersoneel vaak wordt ingezet voor 

andere prioriteiten dan de milieuregelgeving
277

. Dit wordt nog versterkt door een veelheid aan 

actoren en de complexiteit van de materie, die in hoofde van de politiediensten een hogere 

graad van expertise vereisen
278

 en de informatieoverdracht tussen de verschillende instanties 

er niet op vergemakkelijkt
279

. 

 

Alle lokale politiezones beschikken over minstens één referentiepersoon inzake milieu, die de 

evoluties op vlak van milieuwetgeving dient te volgen
280

. Daarnaast heeft hij eventueel een 

coördinerende rol en kan het contact met externe partners aan hem toevertrouwd worden
281

. 

Een probleem dat bij de lokale politiezones ervaren wordt, is dat de milieuopleidingen van de 

federale politie onvoldoende zijn afgestemd op de lokale behoeften en dat de noodzakelijke 

informatie de lokale politiezones niet bereikt
282

. Anderzijds dient te worden opgemerkt dat het 

Instituut voor de Gerechtelijke opleiding (IGO) al vele jaren zijn opleidingen milieurecht ook 

openstelt voor inspectiediensten en politie
283

. 

 

Gezien de federale politie zich voornamelijk op georganiseerde en grootschalige 

milieucriminaliteit concentreert en de lokale politiediensten voornamelijk met kleinere 

plaatselijke en niet-georganiseerde zaken te maken krijgen, is er meer sprake van een 

complementaire werking dan van een verregaande samenwerking
284

.. Wanneer de lokale 

politiediensten met serieuzere vormen van milieucriminaliteit geconfronteerd worden, doen 

zij beroep op de federale politie
285

. 

 

De strijd tegen milieucriminaliteit kan enkel doeltreffend zijn wanneer er een algemeen en 

geïntegreerd beleid wordt ontwikkeld tussen de verschillende actoren die bij de handhaving 
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van de milieuregelgeving betrokken zijn
286

. Hiervoor is een betere en constante 

samenwerking en informatieoverdracht tussen de verschillende instanties noodzakelijk
287

. In 

een enquête die in 2002 bij de parketten werd gevoerd, stelden bepaalde parketten echter dat 

de politiehervorming de duidelijkheid met betrekking tot welke politiedienst gespecialiseerd 

is in milieuzaken en bijgevolg ook de samenwerking tussen parket en politie niet ten goede is 

gekomen
288

. Ook intern (tussen de federale en de lokale politiediensten) heeft de 

politiehervorming voor een stroevere samenwerking gezorgd, aldus hoofdcommissaris 

GEYSELS
289

. Nog een probleem waar de handhaving inzake leefmilieu, volgens het team 

bijzondere wetgeving van Gent, nog steeds mee kampt, is dat de milieucriminaliteit in de 

publieke opinie als onbelangrijk en niet ernstig wordt gezien. Zo zien veel mensen het vangen 

van vogels helemaal niet als een misdrijf, laat staan een ernstig misdrijf. Deze vlieger gaat 

niet alleen op voor de zaken met betrekking tot natuurbeschermingsrecht, maar ook voor 

andere takken van het milieurecht, zoals bijvoorbeeld milieuhygiëne en afval. Nu de regering 

milieucriminaliteit niet meer als een prioriteit beschouwt
290

, zal dit een invloed hebben op de 

werking van de politiediensten, die in hun processen-verbaal moeten aangeven
291

 of het om 

een overtreding met prioritair karakter gaat. Zij zetten immers voornamelijk in op de 

prioriteiten
292

 en zijn van nature al weigerachtig tegen milieumisdrijven op te treden. De 

kwalificatie van een overtreding als “prioritair” heeft tot gevolg dat daar op de meest 

doeltreffende manier tegen moet worden opgetreden, zowel wat betreft bestuurlijke als 

strafrechtelijke handhaving
293

. Dit kan indirect de werking van de parketten beïnvloeden, 

aangezien het aantal milieudossiers dat bij het parket wordt binnengebracht misschien zal 

dalen. Voor de vogelvangstdossiers is dit wellicht van weinig belang, aangezien zowat alle 

vaststellingen daarvan door het ANB gebeuren. 

 

 

2.3. JUSTITIE 

 
2.3.1. De parketten 
 

Processen-verbaal, van onder andere het ANB, komen eerst bij het parket terecht. Vanaf de 

ontvangstdag van het proces-verbaal hebben de parketmagistraten 180 dagen de tijd om te 

beslissen wat er met een dossier zal gebeuren. Voor die periode verstreken is, en na hiertoe te 
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zijn herinnerd door de verbalisant, kan het parket de periode gemotiveerd éénmalig verlengen 

met een aanvullende periode van maximaal 180 dagen. Dat maakt dat het parket maximum 

over 360 dagen kan beschikken om een beslissing te nemen. Binnen deze tijd moet de 

aanklacht worden opgesteld en het dossier, indien nodig, aangevuld door middel van verder 

onderzoek. De dossiers in verband met vogelbescherming zijn doorgaans redelijk volledig 

opgesteld en in orde, in tegenstelling tot bijvoorbeeld dossiers inzake milieuhygiëne, waar 

(door middel vanopdrachten) vaak nog extra opsporingsonderzoek vereist is. 

 

Alle parketten sorteren de dossiers die ze binnen krijgen aan de hand van preventiecodes. De 

preventiecode met betrekking tot misdrijven in strijd met het decreet op het natuurbehoud en 

natuurlijk milieu (met inbegrip van verbod van en vergunningsplicht voor wijziging van 

vegetaties en kleine landschapselementen) en nu ook het Soortenbesluit, is 64J. De 

preventiecode met betrekking tot inbreuken op de CITES-regelgeving is 63N en inbreuken op 

het Jachtdecreet vallen dan weer onder preventiecode 63A. 

 

Van de ongeveer 1.200 zaken „Milieuhandhaving” die in heel 2009 door de Vlaamse 

milieudiensten aanhangig werden gemaakt bij de parketten, was een kleine helft
294

 afkomstig 

van het ANB. Deze zaken hebben natuurlijk niet allemaal betrekking op vogelvangst of 

illegale jacht op vogels. Van de dossiers opgesteld tussen 25 juni 2009 en 31 december 2009 

vallen er 100 onder de code 64J en 148 dossiers onder de code 63A. In de periode van 1 

januari 2005 tot en met 31 december 2011 werden in Oost- en West-Vlaanderen samen 1091 

processen-verbaal inzake jacht opgemaakt
295

. De vogelvangstmisdrijven vormen hier slechts 

een klein onderdeel van. Van die 1091 dossiers werden tot nu toe 193 zaken in een minnelijke 

schikking afgehandeld en 66 gedagvaard. In 11% van de dagvaardingen ging men ook over 

tot hoger beroep. Wat inbreuken op de CITES-regelgeving betreft, zijn in diezelfde periode 

117 dossiers opgesteld. Ook hier geldt dat slechts een klein deel daarvan betrekking had op 

handel of transport in bedreigde vogelsoorten. Van die 117 dossiers werden tot nu toe slechts 

3 gedagvaard; zijn er 19 via een minnelijke schikking afgehandeld en zijn enkele zaken nog in 

een stadium van verder onderzoek. Bij deze lage handhavingcijfers moet in acht genomen 

worden dat een aantal zaken in de databank soms eerst onder een bepaalde preventiecode, 

bijvoorbeeld 63N van CITES, worden ingegeven en later onder een andere, zoals bijvoorbeeld 

63A inzake jacht of 64J met betrekking tot misdrijven in strijd met het decreet op het 

natuurbehoud en natuurlijk milieu. Voor die laatste categorie misdrijven die onder de 

preventiecode 64J vallen, werden in dezelfde periode
296

 664 dossiers opgesteld. Daaruit 

resulteerden 44 minnelijke schikkingen en 39 dagvaardingen waartegen 9 hogere beroepen 

werden ingesteld. 

 

Sinds de wijziging
297

 van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid
298

 

in 2009 is het mogelijk om zaken door te schuiven naar de gewestelijke entiteit, die dan een 

administratieve geldboete kan opleggen. Dit is een alternatieve bestuurlijke maatregel ter 

vervanging van de strafrechtelijke afhandeling, die voorheen noodzakelijk was bij gebrek aan 

alternatief, naast de minnelijke schikking. De nieuwe regels inzake milieuhandhaving zorgden 

voor een totale wijziging van aanpak
299

.  
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Een sorteernota
300

 laat toe de gevallen te bepalen waarin dossiers niet kunnen worden 

overgemaakt aan de gewestelijke entiteit voor het opleggen van een administratieve 

geldboete. De gevallen zijn ruim geformuleerd en vatbaar voor interpretatie
301

. In de 

sorteernota vindt men sporen terug uit de Eco-crime Richtlijn
302

 van 2008. Die vertrok vanuit 

de vaststelling dat de bestaande sanctiesystemen ontoereikend waren om de volledige 

naleving van het milieurecht te garanderen, om tot de conclusie te komen dat voor de 

zwaardere milieucriminaliteit strafrechtelijke sancties noodzakelijk zijn met het oog op de 

sociale afkeuring en het stigmatiserend effect dat zij teweegbrengen
303

. Als zwaardere 

misdrijven kunnen worden aangemerkt, de misdrijven waarbij een significante 

milieuaantasting of aanzienlijke schade zich voordoet. Hierin kan men punt 6 van de 

sorteernota herkennen
304

. 

 

 

2.3.1.1. Het parketsamenwerkingsverband 

 

Een kleine twintig jaar geleden was er op de parketten-generaal (van Antwerpen, Brussel en 

Gent) noch een overleg omtrent een nationaal te voeren beleid, noch een beleid per ressort
305

. 

Evenmin was er overleg met de administratie met betrekking tot het beleid, maar daar werd 

aan gewerkt
306

. 

 

In 1994 had enkel het parket van Antwerpen (en in mindere mate ook de parketten van 

Brugge, Brussel en Gent) een volwaardige milieusectie
307

. Behalve in Antwerpen, waar reeds 

een gedeeltelijke interne taakverdeling gold voor moeilijke milieuzaken en hormonendossiers, 

was er op geen enkel parket een specialisatie binnen de sectie
308

. Nochtans waren alle 

parketten ervan overtuigd dat gespecialiseerde parketmagistraten (evenals gespecialiseerde 

milieurechters) noodzakelijk waren
309

. 

 

Op vlak van parketorganisatie bestond er een groot verschil in aanpak tussen de 

onderscheiden parketten. Geen enkele parketmagistraat had een opleiding inzake milieurecht 

genoten en op de meeste parketten werd een tekort aan documentatie daaromtrent 

gerapporteerd
310

. Ook wat betreft het vervolgings- en sepotbeleid, was er onder de parketten 

geen eenduidigheid
311

. Van alle parketten, waren er slechts 4 die principieel tot dagvaarding 

overgingen, de andere parketten hadden geen prioriteiten en bekeken van zaak tot zaak 
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wanneer ze zouden dagvaarden
312

. Terwijl de meeste parketten 30 à 40% van de aangebrachte 

milieuzaken seponeerde, vormde het parket van Oudenaarde een uitschieter met 70%
313

. 

 

In het algemeen kan gesteld worden dat er gebrek aan beleidsvormend overleg heerste, zowel 

in de parketten-generaal als in de parketten en dat enig beleid met betrekking tot de opsporing 

en vervolging van milieudelicten ontbrak bij justitie en de administratie. 

 

Nu is sinds enkele jaren een tendens van specialisatie merkbaar in de parketten. In 2008 sloten 

Kortrijk en Ieper als pioniers een samenwerkingsverband. Vanaf 1 januari 2008 gaan alle 

zaken van het arrondissement Ieper met betrekking tot leefmilieu en stedenbouw naar het 

parket van Kortrijk, terwijl het parket van Ieper alle dossiers van Kortrijk met betrekking tot 

hormonen en voedselveiligheid behandelt. Deze samenwerkingsovereenkomst werd gestuurd 

door het parket-generaal, dat ook zorgde voor een uitbreiding. Sinds 1 november 2010 geldt 

het samenwerkingsverband namelijk voor geheel West-Vlaanderen en ontvangt het parket van 

Kortrijk de leefmilieu- en stedenbouwdossiers van alle West-Vlaamse parketten. Praktisch 

gaat het er dan zo aan toe dat het bevoegde parket het dossier behandelt en de dagvaarding en 

een zittingsnota opstelt. Deze documenten worden dan overgemaakt aan het parket van de 

rechtbank waar de zaak zal behandeld worden. Het is dit parket dat de zaak op zitting zal 

behandelen, tenzij in uiterst ernstige zaken, dan kan het uitzonderlijk voorkomen dat het 

parket dat de zaak heeft voorbereid op verplaatsing gaat om ter zitting te vorderen. 

 

Op 1 december 2011 werd eenzelfde specialisatiesysteem ook in Oost-Vlaanderen ingevoerd. 

Het parket van Gent sloot zo een samenwerkingsovereenkomst met Oudenaarde en 

Dendermonde en krijgt gemiddeld 2.200 leefmilieu-, stedenbouw- en vogelvangstdossiers van 

deze parketten. Ook in Antwerpen is dit het geval tussen de arrondissementen Mechelen en 

Turnhout, waarbij Turnhout de leefmilieudossiers en de dossiers met betrekking tot fauna en 

flora behandelt.  

 

Deze samenwerking moet een uniform vervolgingsbeleid in de hand werken. Deze 

samenwerking geldt echter enkel op niveau van de parketten en nog niet op niveau van de 

rechtbanken. De dossiers moeten dus, hoewel behandeld door het gespecialiseerde parket van 

een ander arrondissement, voor de rechtbank gebracht worden van het arrondissement waar de 

feiten zijn vastgesteld. Een gebrek aan specialisatie in de rechtbanken zorgt voor een wijd 

spectrum aan mogelijke uitspraken, gaande van laks (milieurechter Kortrijk) tot streng 

(milieurechter Gent). 

 

 

2.3.2. De rechtbanken 
 

Op niveau van de rechtbanken komen vogelvangstzaken of dossiers met betrekking tot 

roofvogelvergiftiging bij de correctionele rechter terecht. Deze zaken worden behandeld door 

de kamer die de milieuzaken op zich neemt. Behalve bij een aantal rechtbanken (zoals Gent 

en Ieper) zijn er echter geen gespecialiseerde milieurechters. Dit ligt wellicht mede aan de 

oorzaak van de grote verschillen in rechtspraak tussen de onderscheiden rechtbanken
314

.  
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2.4. DE BESTUURLIJKE HANDHAVING 
 

Zoals BILLIET et al. terecht opmerken
315

, is handhaving het sluitstuk van elke wetgeving en 

noodzakelijk om de wetgeving doeltreffend en het beleid zelf geloofwaardig te maken. 

Sommige rechtsleer
316

 onderschrijft dat de handhaving inzake milieuwetgeving een nieuwe 

wending heeft genomen met de hervorming van het Vlaamse milieuhandhavingsrecht. Deze 

vernieuwing kreeg vorm in Titel XVI “Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen”
317

 

die werd toegevoegd aan het Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
318

.  

 

Deze verandering in het beleid wordt volgens HEYMAN
319

 gekenmerkt door een verschuiving 

van strafrechtelijke handhaving naar een meer bestuursrechtelijke handhaving. Dit komt tot 

uiting in, onder andere het onderscheid tussen milieu-inbreuken en milieumisdrijven
320

, de 

oprichting van een Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) en de oprichting 

van het Milieuhandhavingscollege (MHHC). Daarnaast werd de verantwoordelijkheid en de 

rol van iedereen in de handhavingsketen duidelijker afgelijnd. 

 

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM) werd opgericht
321

 in 2007 ter 

ondersteuning van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering bij de coördinatie en de 

inhoudelijke invulling van het milieuhandhavingsbeleid
322

. Met het oog op een doelmatige 

handhaving van de milieuwetgeving organiseert de VHRM dan ook het systematisch overleg 

met de milieuhandhavingsactoren. In deze vergaderingen zetelen alle toezichthouders: 

mensen van de politiediensten, de parketten en de inspectiediensten. Zij trachten tot 

samenwerkingsafspraken te komen. De VHRM moet instaan voor een gecoördineerd 

milieuhandhavingsbeleid.  

 

Jaarlijks stelt de VHRM een Milieuhandhavingsprogramma op. Dat bepaalt de 

handhavingsprioriteiten van de gewestelijke overheden die belast zijn met de handhaving van 

het milieurecht voor het volgende kalenderjaar
323

. Het Milieuhandhavingsprogramma van 

2010 verleende prioriteit aan, onder andere, de volgende (voor de vogelbescherming 

relevante) acties op het terrein door ANB: 

1° Doden van roofvogels: periode januari – april: minstens 3 acties in elke provincie 

2° Illegale vogelvangst: periode september- november: minstens 3 acties in elke 

provincie 

3° Illegale vogelhandel: minstens 3 controles van dierenwinkels in elke provincie 
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4° Controle van vogelbeurzen en vogelmarkten (indien nodig op interprovinciaal niveau 

te organiseren): minstens 1 actie per provincie
324

. 

 

Het Milieuhandhavingsprogramma van 2011 stelde, met betrekking tot vogelbescherming, 

nagenoeg dezelfde prioriteiten
325

. De periode waarin prioritair actie ondernomen zou worden 

tegen illegale vogelvangst werd wel met 5 maand verlengd (september- april in plaats van 

september- november) en ook werd benadrukt dat regelmatige onverwachte controles 

aangewezen waren in winkels waar in het verleden reeds meermaals inbreuken werden 

vastgesteld. De controle van vogelbeurzen en vogelmarkten werd uit de prioriteitenlijst 

geschrapt. Deze prioriteiten werden aangeduid op basis van de prioriteitennota 

vervolgingsbeleid
326

 en een aantal andere criteria, waaronder het wettelijk statuut van 

bepaalde gebieden en de terreinervaring
327

.  

 

Daarnaast stelt de Raad jaarlijks het Milieuhandhavingsrapport
328

 op.  

 

Het Milieu Handhavings College (MHHC) is een administratief rechtscollege dat uitspraken 

doet met betrekking tot milieurecht. Het is bevoegd zich uit te spreken over beroepen tegen de 

beslissingen van de gewestelijke entiteit (van de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en 

Crisisbeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)
329

 tot oplegging van een 

bestuurlijke geldboete, al dan niet vergezeld van een voordeelontneming. 

 

Dankzij het Milieuhandhavingsdecreet en daarop gebaseerde Milieuhandhavingsbesluit
330

, dat 

in werking trad 1 mei 2009, is de gewestelijke entiteit bevoegd een bestuurlijke boete op te 

leggen aan overtreders van milieu-inbreuken en milieumisdrijven. Dit onderscheid bepaalt 

welk handhavingsspoor gevolgd moet worden of voorrang zal krijgen. Milieu-inbreuken
331

 

bijvoorbeeld, zijn niet-nalevingen van administratieve verplichtingen, de zogenaamde 

“administratieve overtredingen”. Zij zijn gedepenaliseerd en kunnen enkel nog via 

bestuurlijke weg gesanctioneerd worden. Voor de milieumisdrijven daarentegen, waaronder 

ook vogelvangstdossiers, geldt in de eerste plaats het strafrecht. Bestuurlijke geldboetes 

komen hier pas op de tweede plaats. 

 

Deze recente ontwikkelingen in de wetgeving brengen een bijkomende uitdaging mee voor de 

overheden die bevoegd zijn voor milieuaangelegenheden
332

. Zij moeten immers instrumenten 

leren gebruiken die voor hen relatief nieuw zijn, zoals de geldboete en de 
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voordeelontneming
333

, waarover later meer. Toch kan men zich vragen stellen bij de trage 

gang van zaken. Het was bij de invoering van de mogelijkheid tot bestuurlijke afhandeling 

immers de bedoeling van de decreetgever om door middel van de bestuurlijke beboeting 

korter op de bal te spelen. Een doelstelling die niet wordt gehaald. Het MHHC heeft sinds zijn 

oprichting in 2009 tot op vandaag slechts 34 beslissingen genomen, wat niet in verhouding 

staat tot de ingezette mensen en midden. Van die beslissingen handelen er slechts 3 over 

vogelbescherming. 

 

 

2.4.1. De procedure voor de gewestelijke entiteit 
 

De procedure start bij de opmaak van het proces-verbaal. Dit gebeurt meestal door de 

inspectiediensten van het ANB. Het originele proces-verbaal wordt naar de bevoegde 

procureur des Konings gestuurd. 

 

Deze processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van tegendeel indien binnen de 14 

dagen een kopie aan de vermoedelijke dader wordt gezonden, wanneer de vermoedelijke 

dader bekend is
334

.  

 

Het parket heeft 180 dagen de tijd om tot een beslissing te komen, maar kan deze termijn 

gemotiveerd verlengen
335

. Het parket kan beslissen de zaak zelf te behandelen, meestal zal dit 

gebeuren wanneer het openbaar ministerie van mening is dat  de feiten voldoende ernstig zijn. 

De procureur kan dan aan de dader een minnelijke schikking voorstellen of overgaan tot 

vervolging of seponeren om technische of om opportuniteitsredenen
336

. 

 

Als het parket van oordeel is dat er wel gevolg moet worden gegeven aan het proces-verbaal, 

maar het misdrijf niet als bijzonder ernstig beschouwt, kan het beslissen de zaak door te geven 

aan de gewestelijke entiteit. Deze beslissing moet eveneens binnen de 180 dagen (of de 

verlengde termijn) genomen worden. Neemt het parket geen beslissing of geen tijdige 

beslissing dan is de gewestelijke entiteit niet meer bevoegd om van het dossier kennis te 

nemen. Dit is een zwak punt, want in die gevallen wordt er op geen enkele manier gevolg aan 

processen-verbaal gegeven. Een grondige evaluatie van het systeem zal bepalen of de 

bevoegdheid van de gewestelijke entiteit niet kan worden verruimd, zodat ze die gevallen 

ondanks de overschrijding van de termijn toch nog zou kunnen behandelen, dan wel hier een 

verlenging van de termijn voorzien kan worden. 
 

De volgende grafiek uit het Milieuhandhavingsrapport
337

 van 2009 toont het aantal processen-

verbaal dat de gewestelijke entiteit van de parketten van het Vlaamse Gewest ontving vanaf 1 

mei 2009 tot en met 31 december 2009 en laat toe een duidelijk onderscheid op te merken in 
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de hoeveelheid dossiers die de verschillende parketten doorsturen. Waarbij de parketten van 

Turnhout, Kortrijk, Gent en Dendermonde de spits vormen. 

 
      Figuur 3: aantal aan de gewestelijke entiteit doorgestuurde processen-verbaal 

 
 

Wanneer de zaak aan de gewestelijke entiteit wordt overgelaten, vervalt de strafvordering. Bij 

het opleggen van een boete moeten de rechten van de verdediging echter wel in acht genomen 

worden. Die gelden zoals in een strafproces. Art. 6 EVRM dringt zich ook op aan de 

gewestelijke entiteit. Voldoende bewijsmateriaal is m.a.w. noodzakelijk om tot een boete te 

komen. Bij twijfel moet in het voordeel van de overtreder beslist worden. Alle beslissingen, 

m.b.t. elk element, moeten gemotiveerd worden. 

 

De gewestelijke entiteit voert vervolgens een eigen onderzoek van het dossier. Ze kan geen 

aanvullende onderzoeksdaden vorderen, maar ze kan zich wel verdere informatie laten 

overmaken. De gewestelijke entiteit moet vervolgens haar beslissing nemen binnen een 

termijn van 180 dagen. Het betreft hier echter een termijn van orde en er zijn dus geen 

sancties verbonden aan het overschrijden van die termijn. De termijn wordt meestal 

overschreden. Een belangrijke reden hiervoor is het nijpend tekort aan personeel 

(aanvankelijk slechts 4, thans 6 personen) voor de afhandeling van alle, door de Vlaamse 

parketten doorgegeven, milieudossiers. Een andere reden is dat de dienst beleidsmatig heeft 

beslist om eerst op een kwalitatief kader in te zetten en een soort structuur te creëren, i.p.v. zo 

snel mogelijk en in het wilde weg alles af te handelen. Daardoor is er nu een grote achterstand 

en lukt het voorlopig niet om kort op de bal spelen. Het doel van de bestuurlijke afhandeling 

wordt voorlopig dus niet bereikt. Van een lik op stuk beleid is dus nog lang geen sprake. Maar 

er gebeurt tenminste iets met dossiers waarvan anders wellicht een groot deel geseponeerd 

zou worden wegens gebrek aan tijd en personeel op de parketten. 

 

Indien de gewestelijke entiteit van mening is dat er een bestuurlijke geldboete moet worden 

opgelegd, brengt zij de overtreder hiervan binnen de dertig dagen op de hoogte. Deze kan dan 

binnen dertig dagen schriftelijk verweer indienen of om een hoorzitting verzoeken.  

 

De boete kan tussen 0 en 250.000 euro bedragen
338

. Vermenigvuldigd met de opdeciemen
339

 

kan dat hoog oplopen. Aangezien de zwaarste gevallen door de strafrechter worden behandeld 
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(dit heeft een meer stigmatiserende impact, gevolgen voor strafregister,…) komt een dermate 

hoge bestuurlijke boete niet echt voor. Artikel 16.4.4 DABM schrijft bovendien voor dat er 

geen kennelijke wanverhouding mag bestaan tussen de feiten die aan de bestuurlijke 

beboeting ten grondslag liggen en de boete zelf en verstevigt hiermee de verplichting om aan 

het evenredigheidsbeginsel te voldoen. 

 

Na de beslissing koppelt de gewestelijke entiteit terug naar de verbalisanten, zijnde de ANB 

inspecteurs. Het is voor de inspecteurs een stimulans wenneer ze het resultaat van hun werk te 

zien krijgen en vaststellen dat er gevolg gegeven wordt aan de processen-verbaal. Aan de 

reacties van het ANB op die beslissingen valt te merken dat de inspecteurs zich het vervolg 

van hun zaken echt aantrekken. Voor de gewestelijke entiteit is het goed om nauw contact te 

houden met de mensen op het terrein om te weten waar de inspecteurs belang aan hechten, 

hoe zij zelf de zaak inschatten enzovoort. 

 

De boete wordt binnen tien dagen na de beslissing aan de overtreder ter kennis gebracht. 

Indien de overtreder niet akkoord is met de boete, kan hij in beroep gaan bij het 

Milieuhandhavingcollege. Dit beroep gebeurt schriftelijk en heeft een schorsende werking. 

Het MHHC is een rechterlijke instantie en zij kan de boete zowel verlagen als verhogen. Zij 

toetst bovendien of voldaan is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en dan 

vooral het evenredigheidsbeginsel en de bevoegdheid van de toezichthouder.  

Verder wordt ingegaan op de rechtspraak van het MHHC inzake vogelbescherming. 

 

Wanneer de boete niet vrijwillig betaald wordt na enkele aanmaningen, kan de gewestelijke 

entiteit overgaan tot inning met dwangbevel via een gerechtsdeurwaarder, zonder dat hiervoor 

nog enige rechterlijke instantie toestemming moet verlenen. 

 

De opbrengsten van de boetes gaan integraal naar het MINA-fonds en worden zo terug 

geïnvesteerd in milieukwaliteit. 

 

 

2.5. CONCLUSIE 
 

Het overgrote deel van de dossiers met betrekking tot vogelbescherming die bij de parketten 

terechtkomen, wordt door de natuurinspecteurs van het ANB opgesteld. Zij beschikken zowel 

over de hoedanigheid van toezichthouder als van officier van de gerechtelijke politie en 

vormen hiermee een uitzondering op de strikte scheiding die door het decreet tussen deze 

bevoegdheden werd ingevoerd. Dat zorgt in hoofde van de inspecteurs zelf soms voor 

onduidelijkheid over wanneer ze in welke hoedanigheid optreden, maar gaf (vreemd genoeg) 

tot nog toe geen aanleiding tot procedurele argumenten. Soms werkt het ANB bij de 

vaststelling of de opsporing van misdrijven samen met de federale of de lokale politie, alsook 

met de CITES-diensten. Nadat een dossier op het parket is ingediend, wordt het naargelang 

welke regelgeving geschonden werd, onder een vaste preventiecode gesorteerd. Sinds de 

inrichting van parketsamenwerkingsverbanden worden de dossiers met betrekking tot 

vogelbescherming (veelal gecategoriseerd onder “leefmilieumisdrijven”) door één parket per 

samenwerkingsverband behandeld. Dit zorgt voor een uniformisering van de behandeling van 

vogelvangstdossiers op niveau van de parketten, alsook voor een grotere specialisatie en 

bijgevolg een vlottere afhandeling. Sinds 25 juni 2009 kunnen de parketten dossiers aan de 

gewestelijke entiteit doorsturen voor bestuurlijke afhandeling. De mogelijkheid tot 
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bestuurlijke afhandeling werd ingevoerd om de parketten te ontlasten en de handhaving aan te 

scherpen door de procedure te verkorten. Een sorteernota laat toe een opdeling te maken 

tussen de dossiers die door het parket zelf dienen te worden afgehandeld en de dossiers die 

aan de gewestelijke entiteit kunnen worden overgelaten. Deze is echter zodanig ruim 

omschreven en voor interpretatie vatbaar, dat de parketten hier eigenlijk zelf invulling aan 

geven: de lichtste dossiers worden naar de gewestelijke entiteit doorgestuurd, de zwaardere 

worden op de parketten behandeld. De mogelijkheid tot bestuurlijke afhandeling kan een 

vooruitgang zijn op het vlak van uniforme handhaving en kan ervoor zorgen dat minder 

dossiers geseponeerd moeten worden wegens prioriteitsredenen. De tweede helft van 2009 

werd gemiddeld 10% van de dossiers die de parketten ontvingen naar de gewestelijke entiteit 

doorgestuurd. Daarbij is er groot verschil merkbaar tussen de onderscheiden parketten. Een 

pijnpunt is wel dat de parketten de zaken binnen een bepaalde periode aan het de gewestelijke 

entiteit dienen door te sturen, doen zij dat niet dan vervalt de mogelijkheid van de bestuurlijke 

afhandeling. Daarnaast moet er ook op worden gewezen dat de doelstelling om sneller 

(bestuurlijk) te handhaven voorlopig niet gehaald wordt. De gewestelijke entiteit is duidelijk 

onderbemand en vormt een zwakke schakel. 
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3. DE CONCRETE AANPAK VAN VOGELVANGSTDOSSIERS 

 

3.1. STRAFRECHTELIJK  

 
3.1.1. Op niveau van het openbaar ministerie 
 

 

3.1.1.1. De parketten 

 

Nadat door het ANB een proces verbaal is opgesteld, wordt dit dus voor verdere afhandeling 

aan het parket overgezonden. Daar stelt men vast dat de meeste processen-verbaal met 

betrekking tot vogelvangst gebaseerd zijn op het Soortenbesluit en het Jachtdecreet. Minder 

voorkomend zijn de inbreuken met betrekking tot soorten vermeld in de Vogel- en 

Habitatrichtlijn, waarop strengere straffen staan 
340

. Wanneer habitatbeschermde soorten, 

zoals bijvoorbeeld de blauwborst gevangen worden, geldt een andere strafbepaling dan 

wanneer algemene soorten, die in het Soortenbesluit zijn opgenomen worden gevangen
341

.  

 

In Nederland en Frankrijk kunnen de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) voor zulke 

zaken worden ingezet, wat het werk preventiever en efficiënter maakt. Door een telefoontap 

kan men alles op voorhand beter plannen; men kan er zeker van zijn dat er vangst zal zijn, 

men kan de plaats kennen, men kan zeker zijn over een eventueel afgesproken tijdstip, 

enzovoort. België schiet op dit vlak tekort, want om bijvoorbeeld stroperij aan te pakken moet 

men al toevallig op de juiste plaats op het juiste uur zijn om iemand op heterdaad te 

betrappen; een kleine kans met zo’n gering aantal natuurinspecteurs. De mogelijkheid creëren 

verregaandere opsporingstechnieken te gebruiken, zou de opsporing en de vaststelling van 

georganiseerde vangsten vergemakkelijken. Hoe ver men daarin gaat, blijft natuurlijk een 

delicate evenwichtoefening met het recht op privacy en andere fundamentele rechten. Hoewel 

vogelvangst of het verzamelen van eieren een uitermate lucratieve bezigheid is en er grote 

bedragen mee te verdienen zijn, beschouwt men het blijkbaar niet als ernstig genoeg. In een 

recente zaak wist men toch van de BOM gebruik te maken, door het dossier onder 

“georganiseerde misdaad” te klasseren. Het ging dan ook werkelijk om een crimineel netwerk 

met verdachten uit onder andere Spanje, Italië, Frankrijk, Nederland en België
342

. 

 

De mogelijkheid om dossiers naar de gewestelijke entiteit door te sturen wordt door de 

verschillende parketten op een andere manier gebruikt. In het parket van Kortrijk 

bijvoorbeeld, wordt nu 80% van de processen-verbaal met betrekking tot vogelbescherming 

doorgestuurd naar de gewestelijke entiteit. Dit alternatief zorgt er voor dat het parket van 

Kortrijk een nultolerantie op vlak van milieuwetgeving kan voeren en aan quasi alle 

processen-verbaal gevolg kan geven. Wat niet kan worden doorgestuurd op grond van de 

sorteernota, ongeveer twintig percent,  wordt door het parket zelf afgehandeld. Van die 20% 

percent wordt nog geen 1%
343

 geseponeerd omwille van opportuniteitsredenen. In Gent 

worden beduidend minder dossiers aan de gewestelijke entiteit overgezonden. Van de 28 

zaken met betrekking tot het Soortenbesluit die in 2010 aan het Gentse parket werden 

bezorgd, werd slechts de helft aan de gewestelijke entiteit doorgestuurd. In het jaar 2011 was 

een lichte stijging merkbaar en werden 13 van de 20 dossiers met betrekking tot inbreuken op 
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het Soortenbesluit aan de gewestelijke entiteit overgemaakt. Alleen daaruit concluderen dat 

Gent steeds meer dossiers aan de gewestelijke entiteit doorstuurt zou een brug te ver zijn, dit 

hangt immers in de eerste plaats af van de zwaarte van de zaken. Dat Gent minder dossiers 

aan de gewestelijke entiteit overmaakt kan voor een groot deel worden toegeschreven aan het 

feit dat het Gents “Team Bijzondere Wetgeving” uit 3 magistraten bestaat. Daardoor kunnen 

meer dossiers afgehandeld worden, en worden enkel de allerlichtste zaken aan de gewestelijke 

entiteit doorgegeven. Daarnaast worden de bevoegdheden binnen het team niet onderverdeeld, 

zodat elke substituut alle soorten zaken behandelt die onder de bijzondere wetgeving vallen. 

De vogelvangstdossiers worden in Gent dus niet allemaal door één parketmagistraat 

afgehandeld. Desondanks geldt in het parket van Gent dezelfde nultolerantie voor 

milieuwetgeving en dus ook voor de dossiers inzake vogelbescherming, als in Kortrijk. Wat 

zelf niet kan worden afgehandeld, wordt naar de gewestelijke entiteit doorgestuurd. Zo 

seponeerde het Gents parket in 2010 slechts 3 van de 28 Soortenbesluit-dossiers: 2 omwille 

van gebrek aan bewijs en 1 omwille van prioriteitsredenen. In 2011 werd slechts 1 zaak 

geseponeerd en dit omwille van gebrek aan bewijs. Daarnaast ging het Gents parket zowel in 

2010 als in 2011 2 keer over tot een minnelijke schikking in vogelvangstdossiers. In 3 van de 

4 gevallen, werd hieraan door de verdachte een positief gevolg gegeven.  

 

Uit onderstaande tabel valt het aantal dossiers “milieuhandhaving” af te lezen dat (tussen 1 

mei en 31 december 2009) door de parketten werd ontvangen, evenals het procentueel deel 

daarvan dat de parketten  aan de gewestelijke entiteit doorstuurden. Opvallend is het groot 

procentueel verschil tussen de onderscheiden parketten.  
 

Figuur 4: procentueel deel van de dossiers die parketten ontvangen en doorsturen aan het de gewestelijke 

entiteit 344
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Niet enkel de dossiers worden op de verschillende parketten anders behandeld. Ook de 

sorteernota, die bepaalt welke zaken de parketten zelf moeten afhandelen, wordt op de 

verschillende parketten anders toegepast. Hoewel punt 6 van de sorteernota expliciet 

betrekking heeft op “betekenisvolle schade aan natuurelementen
345

 zonder dat er (een begin 

van) sanering of (een begin van) regularisatie is” wordt dit punt in vogelvangstdossiers op het 

Kortrijks parket niet zo vaak gebruikt om een dossier zelf af te handelen. Wat vooral van 

toepassing is op de ongeveer 20% van de dossiers met betrekking tot vogelvangst die niet 

worden overgemaakt, is punt 10; “dossiers waarin sprake is van recidive of herhaaldelijk 

opgestelde processen-verbaal voor soortgelijke misdrijven”. Ook punt 13 is hier van belang. 

Dit punt behandelt de schending van art.16.6.1 §2 1° en/of 2° DAMB, namelijk het opzettelijk 

niet-uitvoeren, betalen of negeren van opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke 

geldboeten, veiligheidsmaatregelen of door de rechter opgelegde maatregelen of 

onopzettelijke schending van toezichtrechten. In Gent kijkt men niet naar de sorteernota om 

zaken zelf af te handelen, al zal de nota indirect wel spelen aangezien een aantal criteria die 

daarin zijn opgenomen samenvallen met degene die door het parket worden gehanteerd. Te 

Gent wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met: 

1° illegale vermogensvoordelen;  

2° of het gaat om georganiseerde praktijken; 

3° de hoeveelheid vangstmateriaal;  

4° of de verdachte zich in een positie van recidivisme bevindt;  

5° de lengte van de periode waarin gevangen en/of verhandeld werd; 

6° of er al dan niet gefraudeerd werd (dat is bijvoorbeeld het geval als er met de 

pootringen geknoeid werd). 

 

 

3.1.1.2. De parketten-generaal 
346

 

 

In ongeveer 90% van de gevallen waarin hoger beroep wordt aangetekend, gebeurt dat door 

de partijen, namelijk door de burgerlijke partij of door de beklaagde. In die gevallen volgt het 

openbaar ministerie altijd. In de overige ongeveer 10% van de gevallen waarin hoger beroep 

wordt aangetekend, gebeurt dit door het openbaar ministerie zelf. Hiervoor dient het parket 

van eerste aanleg (intern) bindend advies te vragen van het parket-generaal, dat het “Voorstel 

Hoger beroep” dan positief of negatief zal adviseren. Dit advies, en het bindend karakter 

ervan, is een beleidskeuze geweest. Het parket-generaal heeft een beter zicht op de kamer die 

de zaak in hoger beroep zal behandelen en welke dossiers in dat opzicht “beroepswaardig” 

zijn. Daarnaast overweegt het parket-generaal of de zaak in hoger beroep binnen een redelijke 

termijn zal kunnen behandeld worden. Er wordt zelden ambtshalve in beroep gegaan als het 

enkel de strafmaat betreft
347

. Dit komt doordat het Hof van Beroep te Gent een grote 

achterstand
348

 heeft in het afhandelen van dossiers. Hiervoor zijn enkele verklaringen. 

Enerzijds is er de noodzaak om wat nog niet in eerste aanleg geconcludeerd werd, nu wel in 

een conclusie te gieten, omdat dit de laatste mogelijkheid inhoudt om argumenten ten gronde 

naar voor te brengen. Hierdoor zijn er veel meer en langere conclusies voor het hof van 

beroep dan voor de correctionele rechtbank. Anderzijds doen de rechters in beroep een heel 

grondige uitspraak en besteden ze veel tijd aan hun arresten, met het doel alle deuren naar 
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Cassatie, voor zover mogelijk, reeds te sluiten. Daarenboven worden er in beroep tot de helft 

à een derde minder zaken per zitting behandeld dan op niveau van eerste aanleg het geval is. 

Het parket gaat wel ambtshalve in beroep wanneer vanuit hun standpunt een vrijspraak 

onterecht is of wanneer, maar dit is eerder zeldzaam, het een princiepkwestie betreft, met 

name wanneer het parket het oneens is met de redenering die de rechter uit de wet haalt of de 

interpretatie die hij aan de wet geeft, en deze redenering of interpretatie belangrijke gevolgen 

kan hebben voor toekomstige zaken en rechtspraak.  

 

 

3.1.2. Belgische Rechtspraak m.b.t. vogelbescherming  
 

Om iets over de rechtspraak met betrekking tot vogelvangstzaken te kunnen schrijven, 

verzamelde en doorlas ik 30 vonnissen
349

 van verscheidene correctionele rechtbanken, alsook 

enkele arresten
350

 over dit onderwerp. Om daar conclusies uit te trekken met betrekking tot de 

straf en de strafmaat, deelde ik de zaken op in 2 categorieën: de lichte en de zware zaken en 

vervolgens in subcategorieën
351

. 
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Corr. Brugge 4 januari 2012, O.M. t./B.V. en C.C., onuitg.; 

Corr. Oudenaarde 8 maart 2012, O.M. t./Y.D., onuitg.. 
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 Cass. 14 september 2004, onuitg; 

Antwerpen 8 januari 2004 O.M. t./D.S., onuitg.; 

Antwerpen 23 april 2008 O.M. t./J.A. en M.C., onuitg.; 

Gent 19 november 2010 O.M. t./E.M., onuitg; 

Gent 24 april 2012 O.M. t./L.P., onuitg; 
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Ten opzichte van tien jaar terug is de publieke opinie over milieuproblemen veel veranderd. 

Niet alleen het regelgevend kader rond natuur en milieu wijzigde grondig, maar ook de visie 

binnen de magistratuur over vogelvangstzaken in het bijzonder evolueert. Schendingen van 

milieuwetgeving worden ernstiger genomen en dat geldt ook voor natuurregelgeving. Terwijl 

in 1996 bijvoorbeeld nog een boete van 50 frank of 1,24 euro werd uitgedeeld voor het 

illegaal bezit van 400 spreeuwen
352

, worden dezelfde feiten nu met minstens 500 euro beboet. 

Deze trend toont dat de vogelvangstzaken serieuzer worden genomen, hoewel dit niet voor 

alle magistraten even hard opgaat. Zoals uit de bevraging van het parket
353

 en de gewestelijke 

entiteit
354

 en uit een analyse van verscheidene vonnissen bleek, valt er immers geen 

eenduidige conclusie te trekken uit het geheel van de Vlaamse feitenrechtspraak met 

betrekking tot vogelvangst. Dit komt door de grote verscheidenheid aan magistraten en het 

verschil in belang dat zij aan vogelvangstzaken hechten. Zo komt men per arrondissement tot 

een andere rechtspraak, met een andere motivering en een andere straftoemeting. Toch is het 

nuttig om enkele vonnissen nader te bekijken. Er zijn immers enkele zaken die in het oog 

springen. Ten eerste kan men een onderscheid maken tussen werkelijk grote zaken, waarin 

vaak honderden bedreigde wilde vogels verhandeld worden en de kleinere zaken, waarin het 

slechts om een klein aantal vogels gaat. Ten tweede zijn de daders voornamelijk van een 

pensioengerechtigde leeftijd, of benaderen ze die alvast. Opvallend is bovendien dat het niet 

zelden boswachters, veldwachters of jachtopzieners zijn die op illegale vogelvangst betrapt 

worden
355

.  

 

Een analyse van de dossiers laat toe de zaken in 2 categorieën op te delen. Enerzijds zijn er de 

zaken waarin een (veelal gepensioneerd) publiek illegaal vogels vangt als hobby/bezigheid, 

omdat de verkoop ervan een gemakkelijk verdiend extraatje is. Aan de andere kant zijn er ook 

zware zaken waarbij men soms zelfs kan spreken van criminele organisaties. Deze opdeling 

bleek de zaken in 2 ongeveer gelijke helften op te splitsen, waarbij 16 van de 30 zaken onder 

de categorie lichtere zaken vallen en 14 van de 30 onder de categorie zwaardere zaken. 

 

In de eerste categorie komen zowel zaken voor waarin men vasthoudt aan een traditie van 

vogelvangst, waarbij mensen ervan uitgaan dat ze zich uit de natuur alles kunnen toe-eigenen 

wat ze willen, alsook zaken waarin men uit winstbejag illegaal vogels vangt en doorverkoopt. 

Vaak gaat het om vogelhouders die in hun volières vogels houden afkomstig van wildvang in 

plaats van kweek. Meestal vangen zij zelf de wilde vogels en wordt ook een deel hiervan 

verder verkocht. De beklaagden in deze categorie noemen zichzelf “vogelliefhebbers” en 

stellen de zaken graag voor alsof het om een uit de hand gelopen passie en hobby gaat. Uit de 

vaak heel emotioneel geladen reacties
356

, kan men afleiden dat veel beklaagden de 

vogelvangst als een normale zaak en zelfs als een recht beschouwen.  

 

De meest voorkomende inbreuken zijn schendingen van de volgende artikelen: art.1, art.3 1° 

en 2°, art.5, art.7ter, art.9 §1 en §2, art.10 KB Beschermde Vogels of  art.9, art.10 §1, art.12, 
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 Interview met Wouter Haelewyn, Substituut-procureur des Konings, Parket Kortrijk - sectie Bijzondere 

Wetgeving: PSV W-Vl. milieu, stedenbouw en woonkwaliteitsnormen, 15 december 2011. 
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2011, p 285-287. 
356

 H. Schoukens, “Het soortenbesluit van 15 mei 2009: waait er een nieuwe wind door het natuurbehoudsrecht?”, 

TMR 2010, 558. 



 

 49 

art.16 §1 en §3, art. 41, art.42 en art.44 Soortenbesluit. De meeste zaken leiden, eens ze bij de 

rechtbank aanhangig gemaakt zijn, tot een veroordeling, omdat de beklaagden meestal op 

heterdaad betrapt worden, de processen-verbaal van de ANB inspectiediensten doorgaans 

goed en volledig zijn opgesteld en omdat deze processen-verbaal bewijskracht hebben tot 

bewijs van tegendeel. 

 

Artikel 9 van het Soortenbesluit bepaalt het toepassingsgebied van de beschermingsregeling 

van hoofdstuk 3 van het besluit. Het omvat de soorten waarbij categorieën 1, 2 en 3 zijn 

aangekruist in bijlage 1 en andere vogelsoorten die van nature in het wild voorkomen binnen 

de EU, zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en andere inheemse soorten 

opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn of andere, zelfs uitheemse soorten, die zijn 

opgenomen in bijlage II van Bern. De bescherming geldt ongeacht in welk levensfase de 

specimens van de beschermde soorten zich bevinden. Dus zowel de eieren, de jonge als de 

volwassen vogels genieten bescherming. 

 

Artikel 10 §1 van het Soortenbesluit bevat de, ten aanzien van de beschermde vogelsoorten, 

verboden handelingen. Het is met name verboden deze soorten opzettelijk te doden, vangen of 

betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de 

afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek. Het is ook verboden de 

eieren van de beschermde soorten  opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te verzamelen. 

In 2010 betroffen 15 van de 24 zaken
357

 met betrekking tot vogelbescherming die bij het 

Gents parket werden binnengebracht (onder andere) een schending van dit artikel. Artikel 10 

van het Soortenbesluit was daarmee de meest geschonden bepaling van het Soortenbesluit in 

2010. In 2011 waren dit er 11 van de 17. 

 

Het onder zich hebben, vervoeren, verhandelen, ruilen of het te koop of in ruil aanbieden van 

specimens of eieren van de beschermde soorten wordt dan weer verboden gesteld door artikel 

12 van het Soortenbesluit. In 2010 werd dit artikel in 14 van de 24 zaken met betrekking tot 

vogelbescherming die bij het Gents parket binnenkwamen geschonden. In 2011 werd dit 

artikel in 12 op 17 zaken geschonden. 

 

Artikel 16 §1 Soortenbesluit houdt het verbod in gebruik te maken van de middelen, 

installaties of methoden uit bijlage 2A
358

 om in het wild levende dieren te vangen of te doden, 

evenals het verbod om deze dieren te vangen of te doden met andere middelen, installaties of 
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 In 2010 ontving het parket van Gent 102 processen-verbaal uit 28 zaken m.b.t. schendingen van het 

Soortenbesluit. In 2011 waren dit 79 processen-verbaal uit 20 zaken. Omdat sommige zaken zich nog in de fase 

van opsporingsonderzoek bevinden of nog niet zijn afgerond, zijn voor niet alle zaken de gegevens m.b.t. welke 

bepalingen van het Soortenbesluit precies werden geschonden, gekend. Om een waarheidsgetrouw beeld te 

geven werd de vergelijking hier enkel gemaakt met de zaken waarvan alle gegevens reeds kenbaar gemaakt zijn. 

De zaken waarvan de geschonden bepalingen nog niet werden vrijgegeven, werden hiervoor even buiten 

beschouwing gelaten. 
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methoden, die niet in bijlage 2A vermeld zijn en erop gericht zijn om dieren te vangen of te 

doden op een massale of niet-selectieve wijze of om daarbij vermijdbaar leed te veroorzaken. 

 

Artikel 16 §3 van het Soortenbesluit verbiedt de middelen vermeld in bijlage 2C, namelijk 

vogelvangstnetten
359

, mistnetten
360

 en vangstkooien of -klemmen
361

, onder zich te hebben, te 

vervoeren, te verhandelen, te koop of in ruil aan te bieden. Deze paragraaf is duidelijk 

strenger dan de voornoemde (art.16 §1), daar hij het louter in bezit hebben van de netten reeds 

strafbaar stelt. De persoon bij wie deze vangsttuigen gevonden worden, staat met andere 

woorden bloot aan strafrechtelijke vervolging zonder dat hij er daarom gebruik van gemaakt 

moet hebben. 

Artikel 16 van het Soortenbesluit werd in 2010 in 11 (van de 24) zaken die het parket van 

Gent ontving geschonden. In 2011 waren dit er 9 (van de 17). 

 

Artikel 41 §1 van het Soortenbesluit bepaalt, zoals eerder vermeld, een uitzondering op de 

verbodsbepalingen uit artikelen 10 en 12 van hetzelfde besluit. Opdat de in artikelen 10 en 12 

opgesomde handelingen niet verboden zouden zijn, moeten aan één van de volgende 

voorwaarden voldaan zijn. Ofwel moet het gaan om specimens die in het Vlaamse Gewest in 

gevangenschap zijn geboren en gekweekt (dit moet worden aangetoond met een gesloten 

pootring die voldoet aan de bepalingen van artikel 42, 43 en 44). Ofwel moet het gaan om 

“specimens die afkomstig zijn uit een ander Belgisch gewest of uit een andere lidstaat van de 

Europese Unie en die er op een legale wijze onder zich werden gehouden”. Wat wordt 

aangetoond met een gesloten pootring of een ander merkteken. Beide moeten voldoen aan “de 

relevante regelgeving van een ander Belgisch gewest of een lidstaat van de Europese Unie” 

en aantoonbaar rechtmatig zijn afgegeven”. Het tweede lid van artikel 41 §1 bepaalt dat deze 

uitzondering niet van toepassing is op het verbod van vervoer of handel van eieren van de 

beschermde vogelsoorten. In 2010 werd dit artikel in 9 op 24 zaken die op het parket van 

Gent werden binnengebracht, geschonden. In 2011 waren dit er 11 (van de 17). 

 

In artikel 42 van hetzelfde besluit staan de voorwaarden opgelijst waaraan de gesloten 

pootring, vermeld in artikel 41 van het besluit moet voldoen. Ten eerste moet de ring niet-

vervormbaar en slijtvast zijn, ten tweede moet de ring naadloos zijn
362

, vervolgens moet de 

ring voorzien zijn van een uniek merkteken en ten laatste moet het formaat van de ring 

zodanig zijn dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet meer 

kan worden verwijderd van de poot zonder beschadiging of verandering wanneer de poot van 

de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt. Bij het bevestigen van de ring mag de poot 

niet worden verwond. In 2010 werd dit artikel in 7 op 24 zaken die op het parket van Gent 

werden binnengebracht, geschonden. In 2011 waren dit er 11 (van de 17). 

 

Artikel 43, tweede lid, 2° van het Soortenbesluit bepaalt dat een erkende vogelhouders-

vereniging slechts gesloten pootringen mag afleveren als (onder andere) de aanvrager 
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 Vogelvangstnetten zijn “netten die opgespannen een oppervlakte hebben van meer dan 1 m
2
, een maaswijdte 

hebben tussen 11 en 29 mm, gemeten over het garen van knoop tot knoop, vervaardigd zijn uit synthetische, 

kunstmatige of natuurlijke vezels en waarvan het garen is samengesteld uit 2 tot 8 getorste of geweven draden”. 
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verklaart in de voorbije 5 jaar geen veroordeling te hebben opgelopen wegens overtredingen 

van de regelgeving inzake het houden van vogels in gevangenschap waarbij er een verbod 

opgelegd werd tot het houden in gevangenschap van specimens van beschermde vogelsoorten. 

Deze bepaling zou zinvol zijn als de strafrechter dergelijk verbod zou kunnen opleggen, maar 

een bepaling in die zin bestaat niet en staat ook niet in het DABM. Vermoedelijk zag de 

Vlaamse regering dat over het hoofd. 

 

Artikel 44 tenslotte bepaalt dat de pootringen persoonlijk zijn en, door degene die de ringen 

heeft aangevraagd, niet mogen worden verhandeld, geruild of ter beschikking gesteld van 

derden om er vogels mee te ringen die niet door hemzelf zijn opgekweekt. Vogels die in 

gevangenschap geboren zijn, moeten worden geringd met ringen die conform artikel 43 van 

hetzelfde besluit zijn afgeleverd en waarop hun geboortejaar staat weergegeven. Vogels die 

niet in gevangenschap geboren zijn, mogen vanzelfsprekend niet met die ringen geringd 

worden. Schendingen van dit artikel zijn zeldzamer. Zowel in 2010 als in 2011 werd op het 

parket van Gent slechts 1 schending van artikel 44 van het Soortenbesluit vastgesteld. 

 

In de tweede categorie van misdrijven zijn het dezelfde artikelen die voornamelijk 

geschonden worden, maar hier op veel grotere schaal: er worden grote aantallen (meer dan 

50) illegale vogels gehouden en meestal ook verhandeld, of er wordt misschien zelfs maar een 

klein aantal illegaal gehouden vogels aangetroffen, maar een grote hoeveelheid niet-selectief 

vangstmateriaal, wat wijst op grootschalige vangst en handel. Vangstmateriaal wordt 

beschouwd als selectief, wanneer het gericht is op het vangen van een bepaalde vogelsoort of 

op het vangen van een beperkt aantal vogels. Kooien bijvoorbeeld zijn meestal selectief, 

omdat door het leggen van bepaald voedsel of het gebruik van lokvogels gericht bepaalde 

vogelsoorten kunnen worden aangetrokken. Daarenboven werken veel kooien met een 

klapsysteem, zodat de kooi dichtvalt als er 1 vogel in zit en er geen andere vogels meer bij 

gevangen kunnen worden. Netten daarentegen worden beschouwd als niet-selectief, omdat 

alle vogelsoorten er gemakkelijk in kunnen blijven hangen. Bovendien zijn veel netten 

redelijk groot zodat ze een grotere vangstcapaciteit hebben. Mistnetten of vogelvangstnetten 

bijvoorbeeld laten toe zonder al te veel moeite een grote hoeveelheid vogels tegelijk te 

vangen. Daarnaast wordt met pootringen in deze categorie van zaken meestal heel 

professioneel gefraudeerd. Op het eerste zicht lijkt dan geen fraude in het spel te zijn. Ook 

grootschalige nestroof van eieren en jongen is een misdrijf dat in deze categorie thuishoort
363

. 

Doordat in deze categorie dikwijls illegale vogelhandel voorkomt, is er vaak ook interferentie 

met de CITES-regelgeving: handelaars hebben geen of vervalste CITES-documenten. 

Sommige schenden ook de wet tot oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen
364

 

door vogels te verhandelen zonder inschrijving in het handelsregister. De strafrechter dient 

dan ook een amalgaam van wetgeving (handelsrecht, strafrecht, natuurbehoudsrecht) te 

combineren om tot de juiste straf te komen. 

 

De inbreuken op de  artikelen 10 §1, 12, 16 §1 en 3, 42, en 44 van het Soortenbesluit worden 

bestraft overeenkomstig de bepalingen van het DABM. Hier dient een onderscheid gemaakt te 

worden naargelang de vogelsoorten die door het misdrijf worden geschaad.  

 

Voor algemene soorten, die zijn opgenomen in de bijlagen van het Soortenbesluit geldt artikel 

16.6.1 §1. Deze bepaling is een catch-all bepaling en omvat alle algemeen, opzettelijke of 
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door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde “abstracte gevaarzettingsdelicten”. 

Inbreuken worden, ingevolge dit artikel, bestraft met een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 

jaar en met een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro (vermeerderd met de opdeciemen), 

of met één van die straffen alleen. Uit artikel 41 bis §1 Sw. vloeit voort dat aan 

rechtspersonen hogere geldboetes kunnen worden opgelegd, namelijk 500 tot 500.000 euro. 

De reden daarvoor is dat het niet mogelijk is rechtspersonen tot een gevangenisstraf te 

veroordelen. Hierbij dient opgemerkt dat er geen zaken waren waarin een rechtspersoon werd 

vervolgd. 

 

Voor de soorten die in Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn zijn opgenomen geldt artikel 16.6.3 ter 

DABM. Dit artikel maakt een onderscheid tussen opzettelijk gepleegde misdrijven en de door 

gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde misdrijven. De opzettelijke gepleegde 

misdrijven worden bestraft met een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en een geldboete 

van 100 tot 500.000 euro of met één van die straffen alleen. De door gebrek aan voorzorg of 

voorzichtigheid gepleegde misdrijven worden bestraft met een gevangenisstraf van een maand 

tot 3 jaar en een geldboete van 100 tot 350.000 euro of met één van die straffen alleen. Ook 

hier kan (op dezelfde rechtsgrond) voor rechtspersonen een zwaardere geldboete worden 

opgelegd, namelijk van 500 tot 1.000.000 euro. 

 

Wat betreft inbreuken op de CITES-regelgeving, houden zowel het CITES-verdrag als de 

CITES-verordening, de Belgische omzettingswet en haar uitvoeringsbesluit natuurlijk ook 

verbods- en gebodsbepalingen in.  

 

Artikel 5 van de CITES-verordening bepaalt de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om 

soorten die op bijlage A van de verordening voorkomen in te voeren, uit te voeren of weder uit 

te voeren. Artikel 5 bepaalt alle administratieve normen die moeten worden nageleefd en de 

procedure volgens dewelke een vergunningsaanvraag wordt behandeld.  

 

Artikel 8.1 van de CITES-verordening legt een verbod op specimens van de in bijlage A 

genoemde soorten aan te kopen, te koop te vragen, te verwerven voor commerciële 

doeleinden, tentoon te stellen voor commerciële doeleinden, te gebruiken met winstoogmerk 

te verkopen, in bezit te hebben met het oog op verkoop, ten verkoop aan te bieden of te 

vervoeren met het oog op verkoop. 

 

Artikel 12 van het koninklijk besluit inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 

plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer
365

 is een regelmatig 

geschonden bepaling. Artikel 12 §1 verplicht elke persoon (natuurlijke of rechtspersoon) die, 

“met overwegend commerciële doeleinden, dierlijke specimens van Bijlage A of B uitvoert, 

weder-uitvoert, invoert, vanuit de zee aanvoert, kweekt, houdt, afstaat, ruilt, te koop aanbiedt, 

verkoopt, koopt of gebruikt” een register van binnenkomst en vertrek bij te houden 

overeenkomstig vastgelegde modellen. Dit teneinde de herkomst van deze specimens te 

kunnen verifiëren. Bovendien moet dit register, zo bepaalt art.12 §4, bewaard worden op de 

plaats waar deze specimens zich bevinden en op elk verzoek van de bevoegde autoriteiten 

voorgelegd worden. Schendingen van dit artikel bestaan vooral uit het niet bijhouden van 

dergelijke registers, of het bijhouden van foutieve of vervalste registers. 
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Artikel 5 van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de 

internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten
366

, bepaalt de 

straf voor inbreuken op artikel 12 van het CITES-KB. Het in- en uitvoeren van Bijlage I , II 

of III soorten in strijd met het CITES-verdrag, wordt bestraft met een gevangenisstraf van 6 

maanden tot 5 jaar en een geldboete van 25 euro tot 50.000 euro, of met één van die straffen 

alleen. 

 

De inbreuken op de CITES-regelgeving gaan meestal gepaard met valsheid in geschrifte
367

. 

Dit wordt bestraft door de artikelen 193 tot en met 197 en de artikelen 213 en 214 van het 

strafwetboek. Artikel 196 Sw. legt een gevangenisstraf op van 5 tot 10 jaar voor andere 

personen dan openbare ambtenaren of officieren (voor hen geldt ingevolge artikelen 194 en 

195 een zwaardere straf) die valsheid in geschrift plegen. Artikel 197 stelt personen die van 

valse stukken gebruik maken daarmee gelijk, zodat voor hen een zelfde straf kan worden 

opgelegd. Artikel 213 nuanceert deze bepalingen, door er de voorwaarde van “bedrieglijk 

opzet” of “het oogmerk om te schaden” aan toe te voegen. Artikel 214 Sw. tenslotte, maakt 

het mogelijk een geldboete van 26 tot 2.000 euro
368

 op te leggen in deze gevallen. 

 

 

3.1.2.1. Motivering 

 

Zoals reeds gesteld is de rechtspraak inzake vogelbescherming verre van uniform. Zo 

benadrukt de correctionele rechtbank van Gent
369

 het belang en de algemene achteruitgang 

van biodiversiteit, het gemak waarmee men geld kan slaan uit deze fraude, en de mening dat 

het gerecht “moet tonen dat het misdrijven die afbreuk doen aan het natuurlijk erfgoed als 

een ernstige vorm van criminaliteit beschouwt”. Daarnaast stelt de rechtbank dat het 

“bijzonder laakbaar is” het eigen belang (bij geldgewin) boven gemeenschapsbelang bij het 

behoud van biodiversiteit (een recht dat automatisch voortvloeit uit het grondrecht op een 

gezond leefmilieu) te stellen.  

 

De correctionele rechtbank van Ieper
370

 vindt hierbij aansluiting in die zin dat ook zij het 

accent legt op de biodiversiteitcrisis en het belang van de gemeenschap bij het behoud van de 

biodiversiteit. Deze rechtspraak stelt het eveneens bijzonder afkeurenswaardig om de 

natuurlijke rijkdommen als privé eigendom te beschouwen en zich deze, met het oog op 

geldgewin, toe te eigenen. De Ieperse rechtbank voert een bijzonder uitgebreide motivering 

op elk vlak en is, net als de Gentse rechtbank,  van mening dat “een geldboete dan ook van 

die aard moet zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden of aanzet tot een 

afweging van pakkans en  voordeel” en dat bovendien ook “rekening moet worden gehouden 

met de maatschappelijke kost die door de beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de 
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noodzakelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving, aangezien de inzet van 

inspectiediensten, politie en justitie voor de gemeenschap een grote kost betekenen”.  

 

Ook de rechtspraak van de correctionele rechtbank van Tongeren
371

 legt de nadruk op de 

“laakbaarheid” van vogelvangst, en op de huidige situatie, namelijk onze industriële 

samenleving die vereist dat de nog resterende fauna en flora zou worden gerespecteerd om ze 

voor uitsterven te behoeden. Verder overweegt de rechtbank dat het leefgebied van de 

europese zangvogel tot een minimum is beperkt, zodat de bescherming van deze 

vogelsoorten zich opdringt en de louter uit winstbejag ingegeven vangst en verhandeling van 

vogels geenszins kan worden getolereerd. 

 

Wat betreft de correctionele rechtspraak van Kortrijk
372

 daarentegen, is er in bepaalde 

vonnissen
373

 opvallend weinig motivering te vinden, zowel wat betreft de reden van de 

bestraffing als omtrent de straf en strafmaat, maar daarover later meer.  

 

De correctionele rechtbank van Brugge
374

 voert een louter strafrechtelijke motivering, 

namelijk met betrekking tot de feiten en het bewijsmateriaal. Aan het belang van de 

biodiversiteit of de doelstellingen van de geschonden bepalingen uit het Soortenbesluit wordt 

hier geen aandacht geschonken. De rechtspraak van Oudenaarde vindt hierbij aansluiting, in 

die zin dat zij ook rekening houdt met de objectieve ernst van de feiten, het strafverleden van 

de beklaagde en de functie die de straf moet hebben (zowel repressief als preventief)
375

. 

 

3.1.2.2. Straf en Strafmaat 

 

Ook hier bestaat er een immens verschil in de rechtspraak van verschillende rechtbanken. 

 

 

3.1.2.2.1. De soort straf 

 

In vogelvangstzaken worden vaak verschillende tenlasteleggingen weerhouden. Er wordt 

vervolgd op basis van diverse inbreuken op de bovenvermelde artikelen van het 

Soortenbesluit. Al deze misdrijven zijn echter de uiting van eenzelfde misdadig opzet, 

waardoor ingevolge artikel 65, eerste lid van het strafwetboek slechts één straf wordt 

opgelegd, namelijk de zwaarste. In 1 zaak
376

 echter, werd, hoewel duidelijk een eenheid van 

strafbaar opzet voorhanden was, voor elke tenlastelegging een afzonderlijke straf opgelegd. In 

casu werd voor het vangen van beschermde vogels, het gebruik van verboden middelen 

daartoe (namelijk: strikken, lijm, haken, netten of vallen), het bezit van verboden 

vangstmiddelen (namelijk: mistnetten, vogelvangstnetten, vogelklemmen, kooien, …), het 

bezitten van illegaal gehouden vogels (namelijk: 280 putters, 45 sijzen, 8 kruisbekken, 11 
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goudvinken, 5 groenlingen en 4 kneus) en het nalaten de wel in gevangenschap geboren en 

gekweekte vogels te ringen met een gesloten voetring, telkens een geldboete van 500 euro
377

 

opgelegd. In totaal werd de beklaagde dus veroordeeld tot een geldboete van 2.500 euro, wat 

niet eens bijzonder hoog is, in verhouding tot het groot aantal vogels en het feit dat men bij de 

huiszoeking materiaal vond (met name een knijptang om ringen te frauderen en een 

boekhouding van geïnteresseerde kopers en prijzen), dat wees op systematische en 

grootscheepse fraude. 

 

 

1° De geldboete 

 

Ingevolge artikel 16.6.1 §1 DABM wordt voor inbreuken tegen (algemene) soorten die zijn 

opgenomen in de bijlagen van het Soortenbesluit een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar 

en een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro (of één van die straffen alleen) opgelegd. 

Voor de soorten die in Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn zijn opgenomen geldt artikel 16.6.3 ter 

DABM. Ingevolge dit artikel worden opzettelijke gepleegde misdrijven bestraft met een 

gevangenisstraf van een maand tot 5 jaar en een geldboete van 100 tot 500.000 euro (of met 

één van die straffen alleen). De door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde 

misdrijven worden bestraft met een gevangenisstraf van 1 maand tot 3 jaar en een geldboete 

van 100 tot 350.000 euro (of met één van die straffen alleen).  

 

In 83% van de correctionele vonnissen die ik doornam, werd een geldboete opgelegd. De aard 

van de sanctie maakt haar geschikt in zowel de categorie van lichtere zaken als in de categorie 

van zwaardere zaken. Een geldboete laat toe het geldgewin als motief van het misdrijf te 

bestraffen
378

. 

 

 

2° De gevangenisstraf 

 

Meestal worden dus geldboetes opgelegd, maar het gebeurt dat er ook gevangenisstraffen
379

 

worden uitgesproken, al dan niet bovenop een geldboete. In 6 op 30 zaken werd een 

gevangenisstraf opgelegd, en dit steeds naast een geldboete. Gevangenisstraffen worden, 

gezien de impact van die sanctie, enkel bij zeer zware zaken opgelegd. Het gaat dan om 

grootschalige handel in en vangst van vogels. Meestal gaan hier ook inbreuken op de CITES-

regelgeving mee gepaard.  

 

 

3° De werkstraf 

 

Het gebeurt minder frequent dat er werkstraffen
380

 worden opgelegd. Ik vond namelijk maar 1 

zaak waarin een werkstraf werd opgelegd. In de zaak O.M. t./R.D. en N.D.
381

 bijvoorbeeld, 

die ging over het gebruik en het in bezit hebben van verboden vangst-, transport- en 

lokmateriaal, evenals het illegaal in bezit hebben van 46 vogels, waaronder 6 vinken met 
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gefraudeerde pootring, legde de correctionele rechtbank van Kortrijk een geldboete op van 

825 euro met uitstel van 3 jaar. De expliciete vraag van de beklaagde naar een werkstraf werd 

afgedaan als ging het om een straf die “geen passende sanctie voor de bestraffing van 

dergelijke feiten” inhoudt. Naar het waarom van die mening is het raden, want elke verdere 

motivering ontbreekt. Ook de rechtbank van Oudenaarde acht een werkstraf geen gepaste 

sanctie. Zij motiveert dat deze sanctie niet ernstig genoeg is voor dergelijke feiten, gepleegd 

met het oog op geldgewin
382

. Opmerkelijk is dat zij dan toch een lichtere straf oplegt dan de 

meeste rechtbanken in gelijkaardige omstandigheden en bovendien op de helft van die 

(relatief lage) straf uitstel verleent
383

. De correctionele rechtbank van Gent acht het 

daarentegen niet ongepast een werkstraf op te leggen. Voor iets zwaardere
384

, maar voor de 

rest gelijkaardige feiten, veroordeelde de Gentse correctionele rechter L.V. tot een werkstraf 

van 150 uren, “te verrichten in een door de probatiecommissie aangeduide openbare dienst 

van de staat, gemeenten, provincies, gemeenschappen of gewesten, of bij verenigingen zonder 

winstoogmerk of stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel doel
”385

. Indien de 

werkstraf niet wordt uitgevoerd binnen de twaalf maanden na de dag waarop het vonnis in 

kracht van gewijsde treedt, mag ze worden vervangen door een geldboete van 5.500 euro. Het 

voordeel van een werkstraf is dat zij toelaat rekening te houden met de vermogenspositie van 

beklaagden. Daarnaast kan men veroordeelden, door hen een werkstraf op te leggen, die hen 

confronteert met de gevolgen van hun misdrijven, aan den lijve laten ondervinden en inzien 

wat ze hebben aangericht. In zaken met betrekking tot vogelvangst zou dit, bijvoorbeeld, 

kunnen zijn, dat de veroordeelde moet meehelpen in een erkend vogelopvangcentrum. 

 

 

4° De bijzondere verbeurd verklaring 

 

Artikel 42 van het strafwetboek bepaalt dat de bijzondere verbeurdverklaring wordt toegepast 

op “zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken, en op die welke gediend hebben of 

bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde 

zijn” evenals op “zaken die uit het misdrijf voortkomen”. Artikel 43 van het strafwetboek stelt 

dat de bijzondere verbeurdverklaring met betrekking tot deze zaken altijd wordt uitgesproken 

in het kader van een misdrijf of een wanbedrijf. In vogelvangstzaken wordt het 

vangstmateriaal dat bij beklaagden wordt aangetroffen dus steeds verbeurd verklaard met het 

oog op vernietiging
386

. Ook illegaal gevangen vogels worden verbeurd verklaard maar dan 

met het oog op hun vrijlating. In grensoverschrijdende zaken die in België worden vervolgd, 

is artikel 43 ter Sw. een handig instrument. Het maakt de bijzondere verbeurdverklaring op 

zaken die zich niet op het Belgisch grondgebied bevinden mogelijk. 

 

 

5° De bijzondere verbeurd verklaring van vermogensvoordelen 

 

Bij wet van 17 juli 1990
387

 werd aan artikel 42 van het Strafwetboek een derde bepaling 

toegevoegd, die de bijzondere verbeurdverklaring uitbreidde tot de vermogensvoordelen die 

rechtstreeks uit een misdrijf zijn voortgevloeid. Daarnaast kunnen ook de goederen en 
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waarden die met deze gelden verkregen zijn, alsook de inkomsten uit de belegde voordelen, 

bij toepassing van artikel 42 3° Sw. verbeurd verklaard worden. De bijzondere verbeurd 

verklaring kan als facultatieve straf bij elk misdrijf worden opgelegd
388

 en moet via een 

schriftelijke vordering door de procureur des Konings gevraagd worden
389

. Dit gebeurt 

meestal reeds in de dagvaarding, zodat de beklaagde er dan meteen ook kennis van heeft
390

.  

 

Bij vogelvangstdossiers is de mogelijkheid tot bijzondere verbeurdverklaring van 

vermogensvoordelen vooral van belang bij de ernstige zaken. Namelijk de zaken waarin men 

kan spreken van  grootschalige vogelvangst en -handel. Er zijn immers concrete gegevens 

vereist, bij gebrek aan bijvoorbeeld een zwarte boekhouding, kan men geen bijzondere 

verbeurd verklaring vorderen omdat men bijvoorbeeld niet kan aantonen om hoeveel vogels 

het gaat, aan hoeveel euro ze per stuk verkocht werden, of hoeveel de totale opbrengst was. In 

de dossiers waar flagrant duidelijk is dat er een noemenswaardig bedrag werd verdiend aan de 

illegale verkoop van vogels, maar dit niet voldoende kan worden aangetoond om deze 

sommen verbeurd te laten verklaren, vordert het parket een hogere boete, zodat het 

vermogensvoordeel op die manier wat gecompenseerd wordt. Dit mag misschien nogal 

officieus overkomen, het is vanzelfsprekend omdat dit enkel bij de zwaarste zaken gebeurt, 

waar sowieso en op verschillende gronden een hogere boete gevorderd wordt. 

 

Een zaak die 2 jaar geleden in het nieuws is gekomen is de Ieperse zaak O.M. t./ D.A. , S.B. 

en R.L.
391

. Hierin werd in totaal 116.832,95 euro aan vermogensvoordelen verbeurd 

verklaard. Deze gelden kwamen voort uit de handel in (honderden) illegaal gevangen vogels 

en geroofde eieren. De verdachten bleken een connectie met Nederland te hebben en door 

middel van Nederlandse telefonie- en mailonderzoeken werd een internationaal netwerk van 

illegale vogelhandel blootgelegd met banden tot in Italië. Omdat door zwarte boekhoudingen 

bewezen was welke vogelsoorten in welke periode verkocht werden en de waarde daarvan 

gekend is, kon men overgaan tot de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen. 

Slechts in 2 van de 30 zaken werd een bijzondere verbeurdverklaring van 

vermogensvoordelen opgelegd. 

 

 

3.1.2.2.2. De strafmaat 

 

Bij het bepalen van de grootte van de straf, houdt de meeste correctionele rechtspraak 

rekening met de aard en de ernst van de feiten, hieronder begrepen het aantal vogels en/of 

vangstmateriaal en hiermee samenhangend de intentie van de beklaagde (eigen kweek of 

verkoop) en het al dan niet blanco strafregister van de beklaagde of eerdere processen verbaal 

of rechterlijke uitspraken met betrekking tot analoge feiten ten aanzien van dezelfde persoon. 

 

De correctionele rechtbank van Kortrijk bepaalt, net als de andere gerechten van eerste 

aanleg, steevast haar straffen “met de aard en ernst van de feiten indachtig” en rekening 

houdend met het al dan niet hebben van een blanco strafregister. Zij het dat de Kortrijkse 

rechter de aard van de feiten wel eens als een slordigheid durft afdoen, terwijl de andere 

rechtspraak vogelvangstzaken in het algemeen ernstiger neemt. Het gebeurt ook dat de 

correctionele rechter van Kortrijk een psychische aandoening als uitleg voor het plegen van 
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dergelijke misdrijven aanvaardt en op grond daarvan een opschorting van uitspraak van 

veroordeling verleent ondanks negatief advies van het openbaar ministerie
392

. Een ander 

doorslaggevend argument in casu, ten voordele van de opschorting, was het feit dat een 

veroordeling de toekomstmogelijkheden op arbeidsmarkt voor de betrokkene zou kunnen 

hypothekeren. Aangezien in het vonnis verder niet vermeld wordt om welke psychische 

aandoening het gaat en meer specifieke argumentatie daaromtrent ontbreekt, valt moeilijk te 

beoordelen of de rechter al dan niet terecht tot de opschorting besloot. 

 

Binnen de categorie van de lichtere zaken dient een onderscheid te worden gemaakt tussen: 

1° De zaken waarin de beklaagde nog een blanco strafblad heeft, slechts een klein aantal 

(maximum 15 vogels) vogels bezit en geen of heel weinig en selectief vangstmateriaal 

bezit, voornamelijk voor eigen gebruik. 

2° Kleine jachtmisdrijven (bijvoorbeeld: schieten op overvliegend wild net na de officiële 

zonsondergang of het uitleggen van kleine hoeveelheid gif, zonder dat er daardoor 

(voor zover geweten) dode dieren zijn). 

3° De zaken waarin de beklaagde al wat meer maar nog steeds een relatief klein aantal 

vogels bezit (maximum 50) evenals weinig (maximum 1 niet-selectief vangsttuig
393

) 

of veel (maar dan selectief) vangstmateriaal. Deze groep zaken bevindt zich eigenlijk 

een beetje tussen de categorie van lichtere en de categorie van zware zaken, omdat de 

vogels hier soms te koop worden aangeboden en sommige veroordeelden reeds eerder 

voor dezelfde feiten werden veroordeeld. 

In al deze zaken werd, voor zover tot bestraffing werd overgegaan, enkel een geldboete 

opgelegd.  

 

Binnen de eerste groep zaken wordt al snel opschorting verleend. Dit was althans het geval in 

O.M. t./F.M.
394

, alsook in O.M. t./C.D., dat door de Ieperse rechter werd beoordeeld
395

. In 

deze zaak bleek een gepensioneerde vinkenier bij controle 13 illegaal gevangen vogels in 

bezit te hebben. 2 vogels droegen geen ring en de rest had een gemanipuleerde ring aan, 

waarbij de fraude duidelijk met het blote oog te zien was. Acht van die vogels had hij 

doelbewust gedood en verborgen om de inspecteurs te misleiden. Deze handeling wordt 

strafbaar gesteld onder artikel 10,§1,1° van het Soortenbesluit maar kon op dat moment nog 

niet door het openbaar ministerie vervolgd worden, aangezien het Soortenbesluit nog niet 

inwerking was getreden. Ook deze beklaagde werd de gunst van opschorting verleend, mede 

omdat hij beweerde met de vinkenhobby te zijn gestopt
396

. Tenslotte werd ook in O.M. 

t./D.S.
397

 de beklaagde aanvankelijk opschorting verleend. De beklaagde, eigenaar van een 

kinderboerderij, hield 4 ooievaars en een knobbelzwaan gevangen, allen ongeringd. Hij ging 

echter niet akkoord met de inbeslagname en de vrijlating van de dieren en vocht ook het 

persoonlijk belang van Vogelbescherming Vlaanderen vzw
398

 aan. Het Hof van Beroep van 

Antwerpen veroordeelde hem hierop tot een geldboete van 495,79 euro
399

. Daarop trok D.S. 

naar cassatie, waar de uitspraak van het Antwerpse hof van beroep werd bevestigd
400

. 
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Onder groep 2, de kleine jachtmisdrijven, wordt steeds een effectieve geldboete opgelegd. Zo 

werden 2 jagers tot een effectieve geldboete van 550 euro veroordeeld voor het schieten op 

overvliegende eenden zo’n dertig minuten na de officiële zonsondergang
401

. In een andere 

zaak werd F.C. veroordeeld tot een geldboete van 1.375 euro voor het ingraven in zijn 

jachtgebied van een met carbofuran
402

 geïnjecteerde kip en het bezit van carbofuran en een 

mistnet
403

.  

 

In de derde groep zaken, namelijk de zaken waarin de veroordeelden 10 tot 50 vogels illegaal 

bezitten, maximum 1 niet-selectief vangsttuig en meerdere selectieve vangsttuigen, 

categoriseerde ik 11 zaken
404

. In deze zaken variëren de geldboetes van 825 euro, volledig 

met uitstel
405

 tot 5.500 euro, waarvan een deel effectief en het grootste deel van het 

boetebedrag met uitstel. Het is uitzonderlijk dat een geldboete volledig met uitstel wordt 

opgelegd. Dit gebeurde enkel in O.M. t./R.D. en N.D.
406

, waarin de rechter van Kortrijk zich 

moest uitspreken over het bezit van een groot arsenaal aan (zij het redelijk selectief) 

vangstmateriaal (o.a. 29 lokkooien, 15 vogelklemmen en 1 vogelvangstnet) en 46 illegaal 

gevangen vogels, waaronder 6 vinken met een gefraudeerde pootring. De rechtbank besloot 

tot een geldboete van 825 euro volledig met uitstel, een lichte straf in verhouding tot wat in 

andere rechtbanken voor gelijkaardige feiten wordt opgelegd. De gemiddelde geldboete in 

zulke zaken bedraagt, zonder rekening te houden met of er al dan niet uitstel wordt verleend 

namelijk 3.002,27 euro. Het gemiddelde bedrag dat effectief wordt opgelegd ligt al veel lager, 

namelijk 1448,64 euro en ook het gemiddelde bedrag waarvoor uitstel wordt verleend 

schommelt rond de helft, namelijk 1478,64 euro. Door voor de helft of meer dan de helft van 

de geldboete uitstel te verlenen, hoopt de rechtbank dat de veroordeelde zich voor de 

toekomst van dergelijke praktijken zou onthouden, de mogelijke gevolgen daarvan indachtig.  

 

In geen van deze zaken werd een gevangenisstraf opgelegd. De resultaten uit een analyse van 

deze zaken zijn hieronder samengevat in een grafiek. 
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 Corr. Kortrijk 23 december 2009, O.M. t./R.D. en N.D., onuitg. Supra 3° De werkstraf. 
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Ook in de tweede categorie van zaken, de ernstige zaken, kan een opdeling worden gemaakt 

in 2 subcategorieën: 

1° De zaken waarin (meestal) een groot aantal (meer dan 50) vogels worden aangetroffen 

of soms geen, maar wel een grote hoeveelheid vangstmateriaal, waarvan een groot 

deel niet-selectief is en een grote vangstcapaciteit heeft. De vogels worden doorgaans 

gevangen om te verkopen of zelfs op vraag van bepaalde kopers. 

2° De omstandigheden in deze groep zaken komen voornamelijk overeen met die uit de 

eerste groep zaken, met het verschil dat in deze zaken ook handel wordt gedreven in 

soorten die een CITES-certificaat vereisen. Het gaat hier vaak om echte dierenwinkels 

waarin naast legale dieren ook illegale dieren verkocht worden. 

 

Gemiddeld bedragen de geldboetes die in zaken die tot de eerste groep behoren worden 

opgelegd 3.897,92 euro. Dit is een kleine 900 euro meer dan in de derde groep van de eerste 

categorie (namelijk: 3.002,27 euro). Het verschil is nog groter als we enkel bekijken wat 

gemiddeld effectief wordt opgelegd, dit is namelijk 2.500 euro of ongeveer 1.100 euro meer 

in vergelijking met de 1.448,64 euro uit de derde groep van de eerste categorie. Het 

boetebedrag waarvoor uitstel wordt verleend ligt dan weer beduidend lager en bedraagt 

1.397,92 euro, daarmee ligt het een kleine 100 euro lager dan dat de derde groep van de eerste 

categorie (namelijk: 1.478,64 euro).  

 

Slechts in 2 van de 10 zaken die ik in deze groep indeelde, werd een gevangenisstraf 

opgelegd
407

. Deze bedroeg in beide zaken 3 maand en werd eveneens in beide zaken volledig 

met uitstel verleend. In de Gentse zaak werd N.S. veroordeeld voor het bezit van 4 klapnetjes 

en 85 vogels waarvan 80 met een gefraudeerde ring. Enkele vogels vertoonden pootletsels 

doordat een te kleine ring over het pootgewricht werd geschoven. Gezien N.S. reeds eerder 

voor gelijkaardige feiten werd veroordeeld, achtte de rechtbank het noodzakelijk naast een 

geldboete van 5.500 euro (waarvan de helft met uitstel) ook een gevangenisstraf (met uitstel) 

op te leggen om de beklaagde te doen inzien dat “zijn handelwijze niet neerkomt op een 

onschuldige hobby”en dat “het houden van vogels alleen niet verboden is wanneer hij zich 

strikt houdt aan de regels”. De Kortrijkse zaak betrof het bezit van 23 mistnetten, 21 

vogelvangstnetten en 3 vangkooien naast het manipuleren van pootringen en het verhandelen 
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van 2.396 illegaal gevangen vogels. Dit zijn behoorlijk zwaarwichtige feiten en 3 maanden 

gevangenisstraf met uitstel (zelfs in combinatie met een effectieve geldboete van 1.925 euro) 

lijkt dan ook geen zware straf. De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met de 

lange periode waarin de betrokkene de feiten pleegde. Ook met de “grootschaligheid”, het 

commercieel karakter van de feiten en met het strafverleden van de beklaagde, die reeds voor 

gelijkaardige misdrijven werd veroordeeld, werd rekening gehouden.  

 

In slechts 1 zaak binnen deze groep ging de rechtbank over tot een bijzondere 

verbeurdverklaring van vermogensvoordelen
408

. Het betrof de hiervoor vermelde Kortrijkse 

zaak. De beklaagde had een niet te bepalen aantal illegaal gevangen vogels verkocht 

(waaronder 42 vinken, 1 putter, 1 rietgors) voor een kostprijs van in totaal 26.840 euro. Het 

integraal bedrag werd verbeurd verklaard
409

.  

 

In de zaken waarin ook inbreuken op de CITES-regelgeving voorkomen (groep 2)
410

 wordt 

gemiddeld een geldboete van 10.764,29 euro opgelegd. Daarvan is gemiddeld 9.978,57 euro 

effectief en wordt gemiddeld 1.375 euro met uitstel verleend. Deze cijfers dienen enigszins te 

worden genuanceerd. Het gemiddelde werd immers buitenproportioneel naar omhoog 

getrokken doordat in een veroordeling binnen deze categorie een geldboete van 55.000 euro 

werd opgelegd
411

. De meeste geldboetes in deze categorie schommelen namelijk tussen 2.750 

en 5.500 euro. In de zaak waar 55.000 euro boete werd opgelegd (naast een gevangenisstraf 

van 18 maanden) moest de rechter oordelen over de eigenaar van een vogelwinkel die zich bij 

opeenvolgende controles telkens in strijd met de wet bevond. In totaal werd hij betrapt op het 

bezit van 45 illegaal gevangen vogels evenals 33 vogels waarvoor hij niet de vereiste CITES-

documenten kon voorleggen en geen CITES-register bijhield. De rechtbank motiveerde de 

strafmaat aan de hand van het professioneel aandeel van de beklaagde in “een ketting van de 

internationale smokkel en illegale handel in bedreigde en beschermde diersoorten”, 

praktijken die een ernstige bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Daarnaast vormt deze 

ongecontroleerde invoer van vogels ook een gevaar voor de volks- en dierengezondheid, 

aangezien die invoer de verspreiding van ziektes (bijvoorbeeld de vogelgriep) in de hand 

werkt, aldus de rechtbank. Bovendien werd de beklaagde in het verleden reeds veroordeeld 

voor analoge feiten, wat aantoont dat het geldgewin groot is, de in het verleden opgelegde 

straf kon de beklaagde immers niet weerhouden opnieuw dergelijke feiten te plegen.  

 

In bijna al deze zaken (4 van de5) werd bovendien een gevangenisstraf opgelegd, al dan niet 

met uitstel. De gevangenisstraf bedroeg gemiddeld 5 maanden, waarvan gemiddeld 3,33 

maanden met uitstel werden verleend. In slechts 2 zaken werd een effectieve gevangenisstraf 

opgelegd deze bedroegen 7 maanden
412

 en 18 maanden
413

. De Gentse zaak waarin een 

vogelhandelaar tot 18 maand werd veroordeeld, werd in voorgaande alinea reeds besproken. 

In de Ieperse zaak werd R.A. tot 7 maanden gevangenisstraf veroordeeld, terwijl R.L. 6 

maanden met uitstel kreeg. Deze straf kwam naast de verbeurdverklaring van respectievelijk 

85.624,45 euro en 31.208,5 euro en een geldboete van respectievelijk 5.500 euro en 5.500 
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 Corr. Kortrijk 28 mei 2008 O.M. t./H.G., onuitg. 
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 Corr. Ieper 26 april 2010 O.M. t./D.A. , S.B. en R.L., onuitg. Supra 5° De bijzondere verbeurdverklaring van 

vermogensvoordelen. 
413

 Corr. Gent 2 maart 2010 O.M. t./F.M., onuitg. 
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euro waarvan de helft met uitstel. De rechter besloot ambtshalve een gevangenisstraf op te 

leggen. Hij achtte dit“strikt noodzakelijk teneinde recidive tegen te gaan” omdat beide 

beklaagden op de zitting nog steeds een “erg liberale visie” hadden op vogelbescherming. Dit 

kwam tot uiting in het strafdossier, maar ook wanneer zij op de zitting aan het woord werden 

gelaten. 

 

De bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen vond binnen deze groep zaken 

slechts in 1 zaak plaats. Namelijk in de Ieperse zaak die in de vorige alinea reeds aan bod 

kwam
414

. 

 

De resultaten met betrekking tot de geldboetes en de gevangenisstraffen uit voorgaande 

analyse (van categorie 2 zaken) worden in de navolgende grafieken nog eens per subcategorie 

weergegeven. 

 

2500

1397,92

9978,57

785,72

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

g
el

d
b

o
et

es
 i

n
 e

u
ro

1° 2°

subcategorieën

strafmaat categorie 2

met uitstel

effectief

 

0

3

12,5

3,3

0

2

4

6

8

10

12

14

g
ev

a
n

g
en

is
st

ra
f 

in
 

m
a

a
n

d

1° 2°

subcategorieën

strafmaat categorie 2

met uitstel

effectief

 

                                                 
414
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3.1.2.3. Het herstel 

 

De mogelijkheid voor de rechter tot het opleggen van herstelmaatregelen werd in 2009 door 

het vervolgdecreet
415

 aan Titel XVI van het DABM toegevoegd. Het uitgangspunt is dat 

telkens een milieuovertreding schade met zich meebrengt, er in de mate van het mogelijke 

moet worden overgegaan tot herstel van die schade
416

. De artikelen 16.6.6 tot en met 16.6.10 

DABM regelen sindsdien het herstel. Herstelmaatregelen kaderen niet in de bestraffing. 

Artikel 16.6.6 §1 DABM bepaalt immers dat de rechtbank naast de straf herstelmaatregelen 

kan bevelen. De rechter kan dit zowel ambtshalve doen, als op vordering van het openbaar 

ministerie, de burgerlijke partij of de gemachtigde ambtenaar
417

. Belangrijk is dat niet alleen 

het openbaar ministerie bevoegd is herstelvorderingen op te stellen, maar dat dus ook de 

gemachtigde ambtenaren van het ANB en de burgerlijke partijen herstelvorderingen kunnen 

opstellen. 

 

De rechter beschikt voor het herstel over de mogelijkheden de plaats in de oorspronkelijke 

toestand te laten herstellen, het strijdige gebruik te doen ophouden of aanpassingswerken te 

laten uitvoeren
418

. Artikel 16.6.6 §3 DABM bepaalt tenslotte dat de rechtbank de termijn voor 

de uitvoering van de herstelmaatregelen bepaalt, rekening houdend met de termijn die 

daarvoor in de vordering tot herstel werd voorgesteld. Om de controle op het uitvoeren van de 

herstelmaatregelen te vergemakkelijken, werd voorzien in een meldingsplicht van de 

veroordeelde
419

. Bovendien kan de rechter, voor zover dit wordt gevorderd, een dwangsom 

bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen
420

. De 

dwangsom biedt hier een interessante waarborg in het belang van het leefmilieu voor in het 

geval de veroordeling niet vrijwillig zou worden nagekomen
421

.  

 

Een herstelregeling zat bijvoorbeeld ook vervat in het Bosdecreet en het decreet 

Natuurbehoud
422

. Maar omdat de regeling in het decreet Natuurbehoud een paar 

onvolkomenheden bevatte
423

, werd de herstelregeling in het DABM geïnspireerd op de 

manier waarop in stedenbouwzaken herstelmaatregelen kunnen worden gevraagd
424

. Uit de 

parlementaire voorbereidingen blijkt dat de decreetgever veel belang hecht aan het herstel in 

geval van schade aan het milieu
425

. Hij achtte het dan ook noodzakelijk dat steeds de gepaste 

herstelmaatregelen zouden kunnen worden opgelegd
426

. Aangezien de schade ten gevolge van 

milieumisdrijven heel verscheiden kan zijn, heeft de decreetgever de herstelmaatregelen dus 
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ruim omschreven. Desondanks is herstel niet altijd evident. Bij vogelvangst of gelijkaardige 

schadelijke ingrepen ten aanzien van andere wilde diersoorten bijvoorbeeld is de schade niet 

gemakkelijk te herstellen of te begroten
427

. Voor het dempen van een poel, bijvoorbeeld, kan 

men als herstel opleggen dat de poel terug moet worden uitgegraven en in zijn 

oorspronkelijke toestand wordt hersteld. Wanneer bomen illegaal werden gekapt, kan de 

rechter bijvoorbeeld bevelen opnieuw bomen van dezelfde soort aan te planten op dezelfde 

plaats, hoewel ook hier zich de moeilijkheid aandient rekening te houden met de ouderdom 

van de bomen. Zo is een jong boompje geen evenwaardige vervanger voor een boom van 50 

jaar oud. Wanneer men vogels gevangen heeft, kan de rechter (voor zover ze nog in leven 

zijn) bevelen ze terug vrij te laten (al dan niet met kleinere overlevingskansen). Maar hoe kan 

men tot herstel komen wanneer vogels (of andere wilde dieren) illegaal gedood werden? Tot 

voor kort werd in deze gevallen geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot herstel, maar 

recent nam het Hof van Beroep te Gent op vordering van het openbaar ministerie een 

originele beslissing
428

.  

 

De beklaagde E.D. werd in eerste aanleg veroordeeld voor de vergiftiging van elf buizerds en 

een havik
429

. Hij kreeg hiervoor een geldboete van 2.750 euro
430

 waarvan 1.100 euro met 

uistel werd verleend. Gezien de omstandigheden (onder andere in strijd met art.10 §1 

Soortenbesluit: het illegaal gebruik van vlees als lokaas en het gebruik van verboden 

bestrijdingsmiddelen, met name carbofuran en chloorfacinon, om roofvogels te vergiftigen) 

was dit een relatief lage straf. Desondanks stelde de veroordeelde hoger beroep in. Als 

antwoord daarop vorderde het openbaar ministerie op de zitting van 17 februari 2012 voor het 

eerst herstel in een zaak met betrekking tot vogelbescherming
431

. In deze herstelvordering 

vroeg het openbaar ministerie om een veroordeling tot de financiering van een kweek- of 

revalidatieprogramma voor elf buizerds en een havik met het oog op hun uiteindelijke 

vrijlating in de natuur. Nu er geen zulke programma’s van overheidswege bestaan, moest de 

vordering worden aangepast in die zin dat de persoon in kwestie zou veroordeeld worden tot 

de financiering van een kweek- of revalidatieprogramma voor elf buizerds en een havik bij 

een van de erkende Vogelopvangcentra (VOC)
432

. Dit werd gevorderd onder verbeurte van 

een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in uitvoering van het herstel na het verstrijken 

van de termijn van 3 jaar. De advocaat van de beklaagde wierp op dat het openbaar ministerie 

hiermee in feite een blanco cheque eiste, aangezien de kosten van dergelijke kweek- of 

revalidatieprogramma’s niet gekend zijn of vaststaan
433

. Zijn cliënt prefereerde dan ook zelf 

op de privémarkt vogels op te kopen en de kweek daarvan door een privékweker, te 

sponsoren
434

. Maar dan zou het een gebrek aan controlemogelijkheden, zowel wat de 

oorsprong van de vogels betreft als hun kweekproces en de uiteindelijke vrijlating, een 

probleem vormen.  

 

Het hof verklaarde de tenlasteleggingen bewezen. In zijn arrest van 16 maart 2012 

veroordeelde het hof E.D. dan ook tot een gevangenisstraf van 3 maanden, een geldboete van 

11.000 euro en het herstel in de oorspronkelijke toestand door het opzetten van een wettig 

kweek- en revalidatieprogramma van elf buizerds en een havik. Dit door middel van een 

aanvraag bij het ANB en door tussenkomst van een erkend vogelopvangcentrum. E.D. werd 
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veroordeeld de kosten daarvan te betalen op vertoon van de factuur of afrekening van het ANB 

en/of aangesteld vogelopvangcentrum. Het herstel moet plaatsvinden binnen de 3 jaar vanaf het 

in kracht van gewijsde treden van dit arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per 

dag vertraging. 

 

Het hof motiveerde deze straf op grond van de zwaarwichtigheid (“de grofheid en de 

wreedheid”) van de feiten. De veroordeelde heeft namelijk in een lange periode en op grote 

schaal opzettelijk roofvogels vergiftigd. Hierbij bracht hij het ecosysteem grote schade toe en 

verstoorde het natuurlijk evenwicht waarin de roofvogels en niet de jager aan de top van de 

voedselpiramide staan. Bovendien was het enige doel van de veroordeelde het jachtwild te 

vrijwaren zodat hij er zelf op kon jagen. Op die manier stelde hij zijn eigen belang 

(vrijetijdsbesteding) boven het algemeen belang, namelijk de belangen van het milieu. Daarnaast 

bracht de veroordeelde “door het leggen van dergelijke vergiftigde lokazen de gezondheid en de 

veiligheid van andere dieren en ook mensen (…) in gevaar”, aldus het hof, dat daar ook het 

voorbeeld bij vermeldde van spelende kinderen die het gif zouden aanraken. Bovendien werd de 

betrokkene in 1992 reeds veroordeeld tot een geldboete van 3000 fr.
435

 wegens schending van de 

hormonenwetgeving. De straf moest dan ook van die aard zijn dat ze de beklaagde meer respect 

voor de bestaande regelgeving zou bijbrengen. 

 

Nu de herstelvordering positief werd ontvangen door het hof van beroep, is het parket-

generaal, dat het algemeen beleid bepaalt, van plan de parketten aan te zetten tot het gebruik 

van herstelvorderingen in dergelijke zaken. Want hoewel het geen enkel probleem stelt om ze 

pas in beroep te vorderen, is het beter al vanaf de eerste aanleg tot herstelvordering over te 

gaan. Immers niet alle veroordeelden gaan in beroep en een mogelijkheid als deze kan vanuit 

natuurbeschermingsoogpunt alleen maar toegejuicht worden. Maar ook voor de beklaagde is 

het goed om reeds in eerste aanleg te weten waar hij staat en wat de mogelijke gevolgen van 

een veroordeling kunnen zijn, alsook van de mogelijkheid om in beroep te gaan. Verwacht 

kan dus worden dat de herstelmaatregelen ook in dit soort zaken algemener zullen worden. Al 

is voorzichtigheid geboden, daar er tegen dit arrest nog een cassatieberoep lopende is. 

 

 

3.1.2.4. De burgerlijke partijstelling van Vogelbescherming Vlaanderen vzw 

 

De particuliere vogelbeschermingsbeweging heeft steeds een belangrijke rol gespeeld in de 

handhaving van de vogelbescherming. Een belangrijk voorbeeld hiervan is Vogelbescherming 

Vlaanderen vzw die zich systematisch burgerlijke partij stelt in vogelvangst zaken. 

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw werd op 28 juni 2002 onder auspiciën van het Koninklijk 

Belgisch Verbond voor de Bescherming van Vogels
436

 als een aparte vereniging opgericht. 

Vogelbescherming Vlaanderen houdt zich voornamelijk bezig met de bescherming van de 

vogels in het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook internationaal voert 

ze campagne, zoals bijvoorbeeld tegen de voorjaarsjacht op Malta en in andere Mediterrane 

landen. Door middel van educatie, sensibilisatie en gerichte acties zet de vzw zich in voor de 

bescherming en het behoud van alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Zo 

coördineert en overkoepelt Vogelbescherming Vlaanderen de 10 Opvangcentra voor Vogels 
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en Wilde dieren (VOC) die er zijn in Vlaanderen
437

. De VOC’s staan in voor de opvang, 

verzorging en revalidatie van in het wild levende vogels en andere wilde dieren in nood met 

de bedoeling zoveel mogelijk gekwetste, zieke of verweesde dieren met een grotere 

overlevingskans terug in de natuur vrij te laten
438

. Veel van de illegaal gevangen vogels die na 

inspectie in beslag worden genomen, worden eerst voor herstel naar een VOC gebracht. 

Vogelbescherming Vlaanderen stelt zich in die gevallen burgerlijke partij om de onkosten 

voor het verzorgen en onderhouden van deze vogels te recupereren. Een handig instrument 

om deze kosten te bepalen, zijn de tabellen waarin opvangkosten van vogels en andere wilde 

dieren per categorie en per dag of per week worden vastgelegd.
439

. 

 

Daarnaast maken de statuten van Vogelbescherming Vlaanderen het mogelijk ook in rechte 

op te treden en schadevergoeding te vorderen voor het onterecht schaden, vangen of bejagen 

van vogels of ander wilde diersoorten
440

. De vereniging stelt zich dan ook regelmatig 

burgerlijke partij in zaken met betrekking tot vogelvangst of illegale jachtpraktijken. 

 

 

3.1.2.4.1. De ontvankelijkheid 

 

Sinds het Hof van Cassatie in 1982 het “Eikendael-arrest”
441

 velde, is het voor 

milieuverenigingen moeilijker geworden toegang tot de rechter te krijgen
442

. In dit arrest 

stelde het Hof van Cassatie dat een rechtsvordering ontoelaatbaar is wanneer de eiser geen 

rechtstreeks en persoonlijk belang heeft. Een eigen belang dus. Het eigen belang van een 

rechtspersoon is volgens het Hof van Cassatie datgene wat zijn bestaan of zijn materiële en 

morele goederen, in het bijzonder zijn vermogen, eer en goede naam raakt. Omdat, aldus het 

Hof van Cassatie, iedereen een willekeurig doel kan nastreven, heeft het louter natstreven van 

een (statutair) doel niet tot gevolg dat er een eigen belang tot stand komt. Deze rechtspraak 

werd in 1985 bevestigd in het Neerpede-arrest
443

. Zo werd het voor milieuverenigingen, zoals 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw (of haar voorganger KBVBV vzw) heel moeilijk om 

schadevergoeding te verkrijgen voor morele schade die niet haar eer of haar goede naam 

raakt. In een arrest van 2004
444

 echter bevestigde het Hof van Cassatie een arrest van het Hof 

van Beroep van Antwerpen
445

 dat aan KBVBV vzw een schadevergoeding toekende voor 

ecologische schade en schade aan natuurbelevingswaarde. In haar conclusies benadrukte de 

vzw dat het om een persoonlijk belang ging. De vergelijking werkt gemaakt met private jacht 

en vogelvangst die, hoewel private handelingen, ook op wilde fauna gericht zijn, zodat de 

wilde fauna niet uitsluitend als zaak van algemeen belang kan gezien worden. Daarnaast wees 

de vzw erop dat zij door haar (11.000) leden te vertegenwoordigen, niet het algemeen belang 

voor ogen heeft, gezien de grootte van haar doelgroep (nog geen 1.3% op 5 miljoen mensen). 

Verder verwees de vzw naar haar statuten en de doelstellingen die daarin vermeld staan. Ook 
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het Verdrag van Aarhus
446

, dat milieuverenigingen toegang tot de echter verleent, werd door 

de vzw aangehaald.  

 

Voor de meeste correctionele rechtspraak kan gesteld worden dat de burgerlijke vordering van 

Vogelbescherming Vlaanderen doorgaans als ontvankelijk wordt aanvaard. Hetzelfde geldt 

voor het Hof van Beroep van Gent. Het Hof van Beroep van Antwerpen daarentegen heeft 

tegenstrijdige rechtspraak
447

. Voor de cassatierechtspraak van 1982 kende het Hof van Beroep 

van Antwerpen een tendens van rechtspraak in het voordeel van milieuverenigingen
448

. Ook 

daarna werden nog arresten geveld die deze trend volgden en de burgerlijke vorderingen van 

milieuverenigingen ontvankelijk verklaarden
449

. Maar sindsdien werden ook al uitspraken 

gedaan die tot de onontvankelijkheid van de burgerlijke vordering van milieuverenigingen 

besloten
450

. Deze werden geïnspireerd op de klassieke cassatierechtspraak. In een arrest van 

2008 oordeelde het Hof van Beroep van Antwerpen dat niet was aangetoond dat 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw schade had geleden in de zin van artikel 3 VTSv. Het hof 

definieerde schade in hoofde van een rechtspersoon als moreel voor zover de eer of de goede 

naam van de rechtspersoon wordt aangetast. Materiële schade in hoofde van een 

rechtspersoon zou er zijn wanneer diens vermogen wordt aangetast. Het hof was echter van 

mening dat de vordering van de burgerlijke partij niet tot de vergoeding van dergelijke schade 

strekt. Wat de burgerlijke partij vergoed wou zien was, aldus het hof, geen persoonlijke 

schade, maar schade aan de collectieve belangen waarvoor zij was opgericht. “Het eigen 

belang waarop de burgerlijke partij zich beroept is vervat in het algemeen belang” zodat “het 

inwilligen van de vordering van de burgerlijke partij zou neerkomen op het erkennen van de 

actio popularis”. De vordering van Vogelbescherming Vlaanderen vzw werd als 

onontvankelijk afgewezen.  

 

De grote verschillen tussen de onderscheiden rechtbanken en zelfs binnen dezelfde rechtbank 

maken duidelijk dat veel afhangt van de rechter die de zaak moet beoordelen. 

 

Het gebeurt dat de rechtspraak naar de conclusies verwijst
451

 waarin de burgerlijke partij een 

rechtstreeks persoonlijk belang aanvoert, om tot de ontvankelijkheid te besluiten, maar 

meestal verwijst men naar de statuten
452

 van de vereniging. Zo baseert ook de correctionele 

rechter van Ieper
453

 zich op de statuten
454

 van Vogelbescherming Vlaanderen vzw om te 

concluderen dat zij een rechtstreeks belang heeft bij het stellen van haar burgerlijke vordering. 

De rechtbank oordeelt dat “het inroepen van de miskenning van haar subjectieve rechten op 

zichzelf reeds volstaat opdat een eerste belangvereiste vervuld zou zijn”. Dit “aangezien de 

loutere bewering dat men een subjectief recht heeft, reeds de hoedanigheid in de zin van 

artikel 17 Ger.W. verschaft”. Hiemee bedoelt de rechter dat “men die bewering moet kunnen 

voorleggen aan een rechter om een uitspraak te krijgen over de draagwijdte of het bestaan 
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van dat recht”
455

. In de mate dat de vordering door Vogelbescherming Vlaanderen wordt 

ingesteld in eigen naam en voor eigen rekening, terwijl zij zich beroept op het subjectief recht 

van haar leden, stelt de vraag zich hier eerder of het subjectief recht al dan niet bestaat en 

kadert dit dus in de beoordeling van de gegrondheid. Aangezien de burgerlijke partij “een 

onmiskenbaar voordeel heeft bij een oordeel over de gegrondheid van haar vordering, toont 

zij aan een reeds verkregen en dadelijk belang te hebben”. In hoeverre het belang van de 

burgerlijke partij “persoonlijk en rechtstreeks is, heeft betrekking op een materieelrechtelijk 

belang en is irrelevant voor het processuele belang dat vereist wordt in artikel 17 Ger.W.”. 

De rechter verwijst hier ook naar ondersteunende rechtsleer
456

. Wanneer de ontvankelijkheid 

van de burgerlijke partijstelling vaststaat moet zij echter nog in concreto aantonen per 

specifieke zaak daadwerkelijk persoonlijke en rechtstreekse schade te hebben geleden. Want 

hoewel uit haar statuten voortvloeit dat Vogelbescherming Vlaanderen schade lijdt in het 

geval er zich ecologische schade voordoet, moet de vzw ook effectief aantonen dat er wel 

degelijk van reële schade sprake is
457

. De rechter laat hier met andere woorden een deur open 

ten voordele van verenigingen die collectieve belangen verdedigen, daar waar veel andere 

rechters die deur al bij voorbaat sluiten door te oordelen dat er sprake is van een actio 

popularis
458

. Daarnaast benadrukt de rechtbank dat “het individuen (de leden van 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw) niet verboden is zich te groeperen en compensatie te 

vragen voor een geschonden grondrecht (hier artikel 23, 4° van de grondwet dat het recht op 

bescherming van een gezond leefmilieu inhoud)” omdat zij door hun lidmaatschap en de 

betaling van een bijdrage aantonen dat dit grondrecht hen “in concreto” en “meer dan een 

gemiddeld burger” aanbelangt.  

 

 

3.1.2.4.2. De gegrondheid van de burgerlijke vordering 

 

De gegrondheid van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding vormt meestal geen 

probleem. Wanneer de burgerlijke vordering ontvankelijk wordt verklaard, wordt ze zo goed 

als altijd ook gegrond verklaard. Dit blijkt uit de rechtspraak
459

. 

 

 

3.1.2.4.3. De criteria die de grootte van de gevorderde schadevergoeding bepalen 

 

Uit de rechtspraak en een gesprek met meester Gwijde Vermeire, vaste advocaat van 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw, blijkt dat Vogelbescherming Vlaanderen overwegend 

navolgende criteria gebruikt bij het bepalen van haar vordering tot schadevergoeding. 

 

 

1° Het aantal vogels  

 

Gezien Vogelbescherming Vlaanderen een bepaald bedrag vordert per gevangen of gedode 

vogel, hangt het bedrag van de vordering steevast af van het aantal vogels. De rechtspraak 
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neemt dit criteria nu eens wel en dan weer niet in aanmerking. Bepaalde rechtspraak treedt de 

werkwijze van de Vogelbescherming Vlaanderen bij, waar zij een “geïndividualiseerde 

cijfermatige benadering voorstaat per vogel”
460

. 

 

 

2° De toestand van de vogels  

 

De grootte van de schadevergoedingseis is medeafhankelijk van de situatie waarin de vogels 

zich bevinden. Al naargelang de dieren dood of levend zijn en al dan niet verminkt of slecht 

onderhouden dan wel goed verzorgd, zal het bedrag van de vordering hoger of lager uitvallen. 

 

Zo vorderde Vogelbescherming Vlaanderen voor acht onthoofde vinken 250.000 euro per 

vink, terwijl ze voor 5 levende vinken 25 euro per stuk eiste
461

. Ze ging hierbij uit van een 

maximum schadehypothese en redeneerde dat een vink zeventien jaar oud kan worden en 

aldus tot acht broedseizoenen nakomelingen kan genereren. Daarnaast verweet 

Vogelbescherming Vlaanderen de beklaagde sadisme en impliceerde het feit dat de vinken 

werden onthoofd bijkomende morele schade. De rechtbank was echter van oordeel dat men 

niet kon weten hoe oud de gedode vinken waren, op welke leeftijd zij gevangen waren en 

hoelang ze bijgevolg al in gevangenschap werden gehouden. Daarom kende de rechtbank 60 

euro schadevergoeding per vink toe, een som die het midden houdt tussen de aankoopprijzen 

van sommige vinken van de beklaagde (variërend van € 20 à 25 tot € 50 à 100) en 

overeenkomt met de gangbare marktprijs (€ 40) vermeerderd met een forfaitaire ecologische 

waarde van 20 euro per vink. Wat de levende vinken betrof, eiste Vogelbescherming 

Vlaanderen 25 euro per vink, ervan uitgaande dat hun overlevingskansen fel waren ingeperkt 

omwille van hun gevangenschap. De rechter echter oordeelde dat gedetailleerde gegevens 

ontbraken en besloot tot een vergoeding naar billijkheid van 10 euro per vink. Ook in een 

zaak die voor de Brusselse correctionele rechtbank kwam, vorderde Vogelbescherming 

Vlaanderen een vast bedrag per vogel dat verhoogd werd omwille van het feit dat een aantal 

vogels verzorging nodig hadden, maar ook hier kende de rechtbank een schadevergoeding 

naar billijkheid toe
462

.  

 
 

3° De zeldzaamheid van de soort die gevangen wordt 

 

De rode lijst bij het Soortenbesluit en de bijlage 1 bij de Vogelrichtlijn, vormen hier de 

belangrijkste aanknopingspunten om te bepalen of het al dan niet om zeldzame soorten gaat. 

 

In een zaak
463

, die bij de correctionele rechtbank van Ieper voorkwam, moest de rechter 

oordelen over een eis tot schadevergoeding voor 108 illegaal in gevangenschap gehouden 

vogels. Vogelbescherming Vlaanderen verdeelde de vogels onder in 4 categorieën in functie 

van hun zeldzaamheid en vorderde een vast bedrag per categorie (in orde van stijgende 

zeldzaamheid: € 25, € 35, € 60 en € 100) vermenigvuldigd met het aantal vogels per categorie. 

Bij een gebrek aan gedetailleerde gegevens (leeftijd vogels, periode van gevangenschap,…), 

oordeelde de rechtbank zich genoodzaakt te vergoeden naar billijkheid. De rechter vond het 

wel plausibel dat de vogels in kwestie door hun gevangenschap ingeboet hebben aan 

adaptatievermogen aan hun natuurlijke ecologische biotoop, en was daarom wel bereid de 
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verhoogde sterftekans te vergoeden door een forfaitair bedrag naar billijkheid van 10 euro per 

vogel (of in totaal € 1.080). De rechtbank maakte daarbij dus geen onderscheid al naar gelang 

het soort vogel of diens zeldzaamheid. De rechtbank was van mening dat na hun 

invrijheidstelling een aantal vogels wellicht niet zouden overleven door 

aanpassingsproblemen, maar dat het onmogelijk was te bepalen welke individuen en van 

welke soort deze zouden zijn, zodat de graad van zeldzaamheid moeilijk in acht kon worden 

genomen. De rechtbank van Brussel lijkt in haar overweging
464

 van de schadevergoeding wel 

rekening te houden met de zeldzaamheid van de gevangen vogels, maar de mate waarin “de 

zeldzaamheid” een bepalende rol speelde om tot het finaal bedrag te komen, blijft onduidelijk 

daar de rechtbank ook hier besloot te vergoeden naar billijkheid. 

 

Aangezien een “vergoeding naar billijkheid”, de rechter eigenlijk een carte blanche geeft om 

het bedrag van die vergoeding te bepalen, en dit bedrag dus indirect volledig zal afhangen van 

het persoonlijk belang dat de rechter aan vogelvangstdossiers hecht, is het ontbreken van een 

indicatieve tabel van natuurwaarden een serieuze tekortkoming. Dergelijke tabel bestaat reeds 

in verscheidene EU landen. Finland
465

 bijvoorbeeld is een van de pioniers, maar ook in Spanje 

bestaan er reeds zulke tabellen. Hoewel er op verschillende niveaus vraag is en onderzoek
466

 

wordt gedaan naar de mogelijkheden om met de zeldzaamheid van soorten rekening te houden 

in zowel het bepalen van de schade als van de straf, heeft de indicatieve natuurwaardentabel 

bij ons haar intrede nog niet gedaan.  

 

Een eerste poging tot het ramen van de economische waarde van verschillende vogels 

gebeurde eind de jaren negentig door prof. Joiris van het Departement Biologie van de Vrije 

Universiteit Brussel
467

, aangesteld als deskundige in een vogelvangstzaak. Hij baseerde zich 

op een vonnis van de correctionele rechtbank van Brugge
468

 om zijn referentiepunt, de 

spreeuw, te bepalen. In dat vonnis werd de basisprijs voor een spreeuw immers bepaald op 50 

frank
469

 per spreeuw. Om nu de waarde van andere vogelsoorten te bepalen, werd gekeken 

naar de grootte van de populaties, waarbij zeldzame soorten waardevoller zijn dan soorten die 

veel voorkomen. Een objectief beeld van de broedpopulaties in België vond men in de Atlas 

van de Belgische broedvogels
470

, maar om verschillende redenen gaf deze geen volledig beeld 

van de populaties. Ten eerste behandelde de Atlas louter broedpopulaties, terwijl een 

belangrijk deel van de volwassen populatie niet betrokken is in de voortplanting. Ten tweede 

moest een groot aantal jonge vogels na elk broedseizoen worden toegevoegd en ten derde 

houdt de atlas geen rekening met de talrijke trekvogels die in België de winter doorbrengen en 

hier dus niet broeden. Naast de grootte van de populatie, werd de waarde van een soort ook 

afhankelijk gesteld van haar positie in de voedselpiramide, met andere woorden haar plaats 

binnen de voedselketen. Hoe hoger een soort op die piramide staat, hoe hoger haar waarde. 

Binnen de voedselpiramide zijn de grotere dieren, die in lagere densiteit voorkomen, 

waardevoller dan de kleinere met een grotere populatiedichtheid. Er werd ook rekening 

gehouden met het gewicht van de individuen van soorten. Door rekening te houden met deze 

2 factoren, namelijk populatiegrootte en positie op de voedselpiramide, en verschillende 

vogelsoorten daarin met een spreeuw te vergelijken, kwam men tot 2 resultaten, die dan nog 
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gecombineerd moesten worden. Joiris gaf meer gewicht aan het resultaat van ecologische 

structuur, met name de plaats van een soort in de voedselketen, en kwam zo tot de algemene 

conclusie dat een buizerd 5.000 keer meer waard is dan een spreeuw, een havik 500.000 keer 

meer waard is en een sperwer 100.000 keer meer waard is dan een spreeuw. Als de 

basiswaarde van een spreeuw 50 frank is, geldt voor de buizerd dat hij 25.000 frank
471

 waard 

is, voor de havik dat hij 25.000.000 frank
472

 waard is en voor de sperwer dat hij 5.000.000 

frank
473

 waard is. Hoewel nog in Belgische frank, zijn toch al zeer hoge bedragen, die dan ook 

veel kritiek uitlokten. De vergelijking werd gemaakt met de vergoeding van menselijke 

schade en er werd dan ook (terecht) op teruggekomen. Dit toont goed aan hoe moeilijk het is 

de ecologische schade in economische waarde te begroten. Helaas werd totnogtoe geen 

nieuwe poging ondernomen om de economische waarde van het ecologisch verlies van 

individuen van soorten vast te leggen.  

 

 

4° Het tijdstip van de vangst: de periode van het jaar  

 

Wanneer vogelvangst gedurende het broedseizoen plaatsvindt, zal Vogelbescherming 

Vlaanderen er al sneller aandacht aan schenken, aangezien dit een serieuze verstoring van de 

broedende vogels betekent. Als een oudervogel gevangen wordt, vermindert dit de 

overlevingskansen van de eieren of jongen immers sterk, wordt een ouderpaar gevangen, dan 

zijn de eieren of jongen ten dode opgeschreven. 

 

 

3.1.2.4.4. De toekenning van de schadevergoeding door de rechtbank 

 

Zoals al uit verscheidene aangehaalde voorbeelden bleek, is de rechtspraak geneigd te 

vergoeden naar billijkheid
474

. Hiervoor zijn verschillende redenen. Enerzijds is het heel 

moeilijk ecologische schade in economische termen te begroten. Dit is een probleem waaraan 

tegemoet zou kunnen gekomen worden door een indicatieve tabel van natuurwaarden in te 

voeren. Anderzijds wordt uit Cassatierechtspraak
475

 en een arrest van het Hof van Beroep van 

Antwerpen
476

 afgeleid dat ecologische schade en schade aan natuurbelevingswaarde slechts in 

billijkheid kan worden begroot
477

. Noch in het vonnis, noch in de arresten wordt echter 

vermeld waarom ecologische schade enkel in billijkheid zou kunnen worden begroot.  

 

Gemiddeld krijgt Vogelbescherming Vlaanderen vzw 1.412,3 euro schadevergoeding 

wanneer zij zich burgerlijke partij stelt
478

. Dit ligt veel lager dan wat ze gemiddeld vordert, 

namelijk 13.240,9 euro
479

 Het gebeurt zelden dat Vogelbescherming Vlaanderen het volledige 

bedrag van haar vordering krijgt toegekend, maar er is alvast 1 zaak waarbij dit het geval 

                                                 
471

 Dit komt overeen met 620 euro. 
472

 Dit komt overeen met 619.733 euro. 
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was
480

. Bij de beklaagde werden, naast een grote hoeveelheid vangstmateriaal, 353 illegaal 

gevangengehouden vogels aangetroffen, waarvan heel wat een gefraudeerde ring droegen. 

Daarnaast werd een boekhouding van geïnteresseerde kopers en prijzen in beslag genomen. 

De rechtbank van Tongeren, die de zaak moest beoordelen, achtte de vordering van 

Vogelbescherming Vlaanderen ontvankelijk aangezien de vzw “een rechtstreeks belang heeft 

dat voortvloeit uit haar statuten en de daarin vermelde doelstellingen” en “de bewezen feiten 

die haar doelstellingen op ernstige wijze bemoeilijken”. De rechtbank oordeelde dat de 

vordering gegrond was en dat de gevorderde schadevergoeding van 1.065 euro “een passende 

en billijke vergoeding” was.  

 

De correctionele rechtbank van Kortrijk lijkt een vast bedrag te hebben bepaald om als 

schadevergoeding toe te kennen, ongeacht de vordering van de burgerlijke partij en de ernst 

van de feiten of de ecologische impact. In de zaak O.M. t./M.V.
481

 werd de beklaagde 

veroordeeld voor het bezit van 16 illegaal gevangen vogels en het gebruik van illegale 

vangsttuigen (namelijk: 11 vangtuigen, 10 lokkooitjes, 3 inloopkooien, 7 vogelklemmen). Het 

was de derde keer dat de betrokkene voor gelijkaardige feiten veroordeeld werd. Desondanks 

kreeg hij een lage straf, namelijk 825 euro met uitstel. Daarnaast kreeg Vogelbescherming 

Vlaanderen vzw 250 euro schadevergoeding naar billijkheid en 400 euro 

rechtsplegingvergoeding. De enige motivatie van de rechter om niet het volledig gevorderde 

bedrag (1.671 euro) toe te kennen was dat de schade “door (haar) specifieke aard (…) 

moeilijk in concrete cijfers te begroten ( is)”. Opvallend is dat de rechtbank in een veel 

zwaardere zaak
482

 dezelfde schadevergoeding toekende. De beklaagde in deze zaak bezat 21 

vogelvangstnetten, 23 mistnetten, 3 vogelvangstkooien en had in totaal meer dan 2.396 vogels 

verhandeld ter waarde van in totaal 26.840 euro
483

. Terwijl 31.000 euro schadevergoeding 

werd gevorderd, werd slechts 250 euro toegekend. Daarnaast werd een nog kleinere 

rechtsplegingvergoeding toegekend dan in de voorgaande zaak, namelijk de minimum 

vergoeding, zijnde 75 euro. De rechtbank besloot hiertoe “rekening houdend met de geringe 

complexiteit van de zaak”. 

 

De rechtbank van Ieper treedt de werkwijze van Vogelbescherming Vlaanderen vzw bij, in de 

mate dat zij haar vordering baseert op een “geïndividualiseerde cijfermatige benadering per 

vogel”
484

. In tegenstelling tot de vzw, houdt de rechtbank geen rekening met de leeftijd van de 

vogels, hun zeldzaamheid of de periode van gevangenschap omdat gedetailleerde gegevens 

veelal ontbreken. De vergoeding per vogel wordt dan ook vastgelegd naar billijkheid
485

. Voor 

de correctionele rechtbank te Gent stelt Vogelbescherming Vlaanderen zich zelden burgerlijke 

partij. 

 

In 2004 werd een beklaagde vervolgd voor het bezit van meer dan dertig illegaal gevangen 

vogels. Hiervan waren er 4 uitgedroogd en dood bij de vaststelling van de feiten. In deze zaak 

leidde de Hasseltse rechter uit de statuten van Vogelbescherming Vlaanderen vzw af dat de 

vereniging onder andere het behoud en het welzijn van de in het wild levende dieren nastreeft. 

Daarnaast, concludeerde de rechtbank, kan Vogelbescherming Vlaanderen vzw vergoeding 

eisen voor schade die aan in het wild levende vogelsoorten is toegebracht en voor schade die 
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voortvloeit uit de illegale vangst van vogels. De rechtbank stelde vervolgens vast dat de door 

de beklaagde gepleegde feiten afbreuk deden aan het behoud en het welzijn van in het wild 

levende vogels en hij deze schade dan ook moest vergoeden. “Maar”, zo stelde de rechter in 

een bizarre redenering, “de ecologische waarde van dode vogels is onbestaande en overige 

vogels werden vermoedelijk gelost, zodat aan natuur werd teruggegeven wat haar 

vermoedelijk werd ontnomen”
486

. Het logisch gevolg van zijn redenering is namelijk dat 

degene die op het bezit van illegaal gevangen en (ge)dode vogels wordt betrapt minder 

schadevergoeding moet betalen dan iemand die evenveel illegaal gevangen levende vogels 

onder zich heeft. En dat terwijl de schade die aan het wild vogelbestand wordt toegebracht in 

het eerste geval duidelijk groter is dan in het tweede geval. De dode vogels zijn immers 

definitief en onomkeerbaar uit hun leefmilieu gerukt, terwijl de levende exemplaren nog een 

kans, zij het een door hun gevangenschap verkleinde kans, op overleven hebben. 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw ontving een provisionele vergoeding van 1 euro voor de 

schade “toegebracht aan het vogelbestand in concreto, daar vermoedelijk de geloste vogels 

niet zullen overleven wanneer zij in de vrije natuur worden gelost”. 

 

Deze uiteenlopende rechtspraak, maakt opnieuw duidelijk, dat veel afhangt van de rechter. De 

gewestelijke entiteit zal wellicht eenduidiger beslissingen nemen, maar daar heeft 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw geen belang bij. Integendeel, de nieuwe mogelijkheid om 

zaken bestuurlijk af te handelen ontneemt de vzw de mogelijkheid om schadevergoeding te 

verkrijgen. Aangezien men zich geen burgerlijke partij kan stellen voor de gewestelijke 

entiteit, kan Vogelbescherming Vlaanderen vzw logischerwijs ook geen schadevergoeding 

verkrijgen. 

 

 

3.1.3. Conclusie 
 

Op vlak van opsporingsmogelijkheden schiet België, in vergelijking met zijn buurlanden, 

tekort. De verregaandere opsporingstechnieken mogelijk maken, zou de opsporing en de 

vaststelling van georganiseerde vangsten en handel vergemakkelijken. 

 

De onderscheiden parketten maken in verschillende mate gebruik van de mogelijkheid om 

dossiers naar de gewestelijke entiteit door te sturen. Dit hangt o.a. samen met het per parket 

gevoerde beleid en het aantal magistraten bijzondere wetgeving per parket. De sorteernota 

bepaalt welke zaken de parketten zelf moeten behandelen. Deze vormt echter een dermate 

vage leidraad, dat de parketten er hun eigen interpretatie aan moeten geven of er geen gebruik 

van maken en zelf criteria bepalen om zaken aan zich te houden. 

 

In vogelvangstzaken tekenen de partijen (de burgerlijke partij of de beklaagde) in ongeveer 

90% van de gevallen waarin hoger beroep wordt aangetekend, zelf beroep aan. In die gevallen 

volgt het openbaar ministerie altijd. In de overige ongeveer 10% van de gevallen waarin hoger 

beroep wordt aangetekend, gebeurt dit door het openbaar ministerie zelf. Hiervoor heeft het 

parket een positief (intern bindend) advies nodig van het parket-generaal. 

 

De meeste processen-verbaal met betrekking tot vogelvangst zijn gebaseerd op het 

Soortenbesluit en het Jachtdecreet. Daarnaast zijn er ook zaken waarin inbreuken op de 

CITES-regelgeving voorkomen. Voor algemene soorten, die zijn opgenomen in de bijlagen 
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van het Soortenbesluit geldt artikel 16.6.1 §1. Inbreuken worden, ingevolge dit artikel, 

bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot 2 jaar en met een geldboete van 100 euro 

tot 250.000 euro (vermeerderd met de opdeciemen), of met een van die straffen alleen. Voor 

de soorten die in Bijlage 1 van de Vogelrichtlijn zijn opgenomen geldt artikel 16.6.3 ter 

DABM. Dit artikel maakt een onderscheid tussen opzettelijk gepleegde misdrijven (bestraft 

met een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en een geldboete van 100 tot 500.000 euro of 

met één van die straffen alleen) en de door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde 

misdrijven (bestraft met een gevangenisstraf van een maand tot 3 jaar en een geldboete van 

100 tot 350.000 euro of met één van die straffen alleen).  

 

Inbreuken op de CITES-regelgeving worden bestraft door de wet van 28 juli 1981 houdende 

goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild 

levende dier- en plantensoorten
487

. Artikel 5 van deze wet bepaalt de straf voor het in- en 

uitvoeren van Bijlage I , II of III soorten in strijd met het CITES-verdrag. Dergelijke 

inbreuken worden bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en een geldboete 

van 25 euro tot 50.000 euro, of met één van die straffen alleen. 

 

De rechtspraak inzake vogelbescherming ligt op bijna alle vlakken ver uiteen. Sommige 

rechtbanken voeren een uitgebreide motivering, terwijl andere nauwelijks motiveren. 

Hetzelfde geldt voor de strafmaat. De soort straffen die in vogelvangstzaken worden opgelegd 

zijn wel constant doorheen de rechtspraak. De bijzondere verbeurdverklaring wordt altijd 

uitgesproken over het vangst- en lokmateriaal en over de illegaal gevangen vogels. De 

geldboete is de meest courante straf en werd in 83% van de vogelvangstzaken opgelegd, op 

afstand gevolgd door de gevangenisstraf die in 20% van de geanalyseerde vogelvangstzaken 

werd opgelegd. In 2 van de 30 zaken werd een bijzondere verbeurdverklaring van 

vermogensvoordelen opgelegd en slechts in 1 zaak een werkstraf. 

 

Een analyse van de rechtspraak inzake vogelbescherming laat toe de zaken in 2 categorieën 

(lichte en zware zaken) op te delen en die daarna nog verder in subcategorieën op te splitsen.  

 

Binnen de categorie van de lichtere zaken dient een onderscheid te worden gemaakt tussen: 

1° De zaken waarin de beklaagde nog een blanco strafblad heeft, slechts een klein aantal 

(maximum 15 vogels) vogels bezit en geen of heel weinig en selectief vangstmateriaal 

bezit, voornamelijk voor eigen gebruik. 

2° Kleine jachtmisdrijven (bijvoorbeeld: schieten op overvliegend wild net na de officiële 

zonsondergang of het uitleggen van kleine hoeveelheid gif, zonder dat er daardoor 

(voor zover geweten) dode dieren zijn). 

3° De zaken waarin de beklaagde al wat meer maar nog steeds een relatief klein aantal 

vogels bezit (maximum 50) evenals weinig (maximum 1 niet-selectief vangsttuig
488

) 

of veel (maar dan selectief) vangstmateriaal. Deze groep zaken bevindt zich eigenlijk 

een beetje tussen de categorie van lichtere en de categorie van zware zaken, omdat de 

vogels hier soms te koop worden aangeboden en sommige veroordeelden reeds eerder 

voor dezelfde feiten werden veroordeeld. 
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In al deze zaken werd, voor zover tot bestraffing werd overgegaan, enkel een geldboete 

opgelegd. De resultaten uit een analyse van deze zaken zijn hieronder samengevat in een 

grafiek.  
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Ook in de tweede categorie van zaken, de ernstige zaken, kan een opdeling worden gemaakt 

in 2 subcategorieën: 

1° De zaken waarin (meestal) een groot aantal (meer dan 50) vogels worden aangetroffen 

of soms geen, maar wel een grote hoeveelheid vangstmateriaal, waarvan een groot 

deel niet-selectief is en een grote vangstcapaciteit heeft. De vogels worden doorgaans 

gevangen om te verkopen of zelfs op vraag van bepaalde kopers. 

2° De omstandigheden in deze groep zaken komen voornamelijk overeen met die uit de 

eerste groep zaken, met het verschil dat in deze zaken ook handel wordt gedreven in 

soorten die een CITES-certificaat vereisen. Het gaat hier vaak om echte dierenwinkels 

waarin naast legale dieren ook illegale dieren verkocht worden. 

 

De resultaten van de analyse van deze zaken zijn hieronder samengevat in 2 grafieken: 1 met 

betrekking tot de geldboetes en 1 wat betreft de gevangenisstraffen. 
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Hiernaast, dient nog te worden opgemerkt dat in beide subcategorieën van categorie 2, ook de 

bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen werd opgelegd. Dit gebeurde slechts 

t.a.v. 3 beklaagden in 2 zaken en bedroeg in de 1
ste

 subcategorie 26.840 euro. In de 2
de

 

subcategorie waren de verbeurdverklaarde bedragen 85.624,45 en 31.208,5, samen goed voor 

116.832,95 euro. 

 

Sinds 2009 kan de rechter naast de straf ook herstelmaatregelen opleggen
489

. Dit kan zowel 

ambtshalve, als op vordering van het openbaar ministerie, de burgerlijke partij of de 

gemachtigde ambtenaar. De rechtbank kan de plaats in de oorspronkelijke toestand laten 

herstellen, het strijdige gebruik doen ophouden of aanpassingswerken laten uitvoeren. De 

dwangsom biedt een waarborg in voor in het geval de veroordeling niet vrijwillig zou worden 

nagekomen. Maar herstel is niet altijd evident. Bij vogelvangst bijvoorbeeld is de schade niet 

gemakkelijk te herstellen of te begroten. In een recent arrest
490

 echter, besloot het Hof van 
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Beroep te Gent op vordering van het openbaar ministerie dat het herstel van 11 dode buizerds 

en 1 dode havik kon gerealiseerd worden door het bekostigen van een kweek- en 

herstelprogramma ten voordele van hetzelfde aantal van deze soorten. Deze uitspraak kan in 

gelijkaardige zaken een interessante oplossing bieden en het Hof van Beroep te Gent zal de 

parketten er dan ook toe aanzetten er gebruik te maken van de herstelvordering. 

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw stelt zich systematisch burgerlijke partij in vogelvangst 

zaken. Hoewel haar vordering op correctioneel niveau doorgaans als ontvankelijk wordt 

aanvaard, bestaat er ook rechtspraak (van het Hof van Cassatie en het Hof van Beroep van 

Antwerpen) die de vordering tot schadevergoeding van Vogelbescherming Vlaanderen vzw 

als een actio popularis beschouwt. Wanneer de vordering ontvankelijk wordt verklaard, wordt 

zij zo goed als altijd gegrond verklaard. Voor het bepalen van haar vordering tot 

schadevergoeding baseert Vogelbescherming Vlaanderen vzw zich overwegend op het aantal 

betrokken vogels, de toestand waarin zij verkeren, de zeldzaamheid van de soorten die 

gevangen worden en de periode van het jaar (al dan niet broedseizoen). Omtrent de 

toekenning van een schadevergoeding aan de vzw is de rechtspraak verdeeld. De meeste 

rechtbanken zijn van oordeel dat ecologische schade, schade aan natuurbelevingswaarde en de 

morele schade die daarmee gepaard gaat, enkel in billijkheid kunnen vergoed worden. 

Sommige rechters daarentegen volgen de geïndividualiseerde cijfermatige benadering van de 

vzw. De gemiddelde schadevergoedingsvordering van Vogelbescherming Vlaanderen vzw 

bedraagt 13.240,9 euro. Wat zij gemiddeld als schadevergoeding krijgt toegewezen, ligt 

echter veel lager, namelijk 1.412,3 euro. 

 

Zowel bij het bepalen van de strafmaat als bij het toekennen van een schadevergoeding aan de 

burgerlijke partij is de rechtspraak heel uiteenlopend. Een indicatieve tabel van 

natuurwaarden, zou hier een leidraad kunnen bieden. Zowel bij het toekennen van een 

schadevergoeding als bij het bepalen van de straf, waarbij uiteraard met nog andere 

omstandigheden rekening moet worden gehouden. De beslissingen van de gewestelijke 

entiteit zijn dan wel eenvormiger, daar heeft Vogelbescherming Vlaanderen vzw geen belang 

bij. Integendeel, de nieuwe mogelijkheid om zaken bestuurlijk af te handelen ontneemt de 

vzw de mogelijkheid om schadevergoeding te verkrijgen, aangezien men zich voor het de 

gewestelijke entiteit geen burgerlijke partij kan stellen. 

 

 

3.2. BESTUURSRECHTELIJK 

 
3.2.1. De behandeling van vogelvangstdossiers 491

 

 

Van de 306 processen-verbaal van milieumisdrijven, die vanaf de tweede helft van 2009 bij 

de gewestelijke entiteit binnenstroomden, waren er 22 die betrekking hebben op vogelvangst. 

Deze werden intussen allemaal afgehandeld en gemiddeld met 2.300 euro beboet. Het aantal 

naar de gewestelijke entiteit overgehevelde processen-verbaal steeg spectaculair en in 2010 

kreeg ze reeds 1.100 milieumisdrijven te verwerken, waarvan 103 met betrekking tot 

vogelvangst. Van die 103 dossiers werden er tot nog toe slechts 25 afgehandeld en gemiddeld 

beboet met 1.300 euro. De reden voor deze grote achterstand is, zoals eerder vermeld, het 
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beginstadium waarin de bestuurlijke beboeting zich nog bevindt en de voorkeur van de 

gewestelijke entiteit om eerst een kwalitatief kader uit te werken, in plaats van er al te snel 

overheen te gaan. In 2011 ontving de gewestelijke entiteit 79 vogelvangstdossiers. Hiervan 

werden er tot nog toe 2 afgehandeld
492

. 

 

De behandeling van vogelvangstdossiers gebeurt, net als de behandeling van andere dossiers 

door de gewestelijke entiteit aan de hand van een boomstructuur. De vogelboom is 

opgebouwd rond de meest voorkomende schendingen van het Soortenbesluit, namelijk de 

artikelen: 10, 12, 16 en 42. Men heeft ook gekeken naar de strafrechtelijke uitkomsten in 

vogelvangstzaken met het doel hier eventueel een rode draad in te vinden, maar de 

feitenrechtspraak is zo divers qua motivering en straftoediening en het beleid van de parketten 

kent ook zo’n groot verschil, dat het niet mogelijk was er eenduidige conclusies uit te trekken. 

Voor de toekomst is er alvast een overeenkomst gesloten met de parketten. Deze houdt in dat 

de parketten de doorstromingen van rechterlijke uitspraken naar de gewestelijke entiteit zullen 

verzekeren. De vogelboom is van belang om objectiviteit te waarborgen, daar er verschillende 

personen met de afhandeling belast zijn. De boom staat nog niet honderd percent vast. Het is 

een flexibel instrument dat enige houvast moet bieden, immers niet alle zaken zijn 

voorzienbaar en een evolutie van soorten kan ook bepalend zijn. Bovendien wacht men op de 

dienst nieuwsgierig de rechtspraak van het MHHC af. Daarom wordt de boom momenteel nog 

niet actief openbaar gemaakt tot er meer stabiliteit is en men door openbaarmaking meer 

rechtszekerheid zou bieden, wat nu, volgens RAEDSCHELDERS, nog niet het geval is. 

 

De vogelboom stelt 3 onderscheiden criteria voorop. Op basis daarvan moet de strafmaat 

worden bepaald. Dit zijn: ten eerste, de ernst van het misdrijf, de impact ervan op het milieu 

en de natuurlijke omgeving. Ten tweede, de frequentie aan de hand van de vragen: is er 

sprake van recidive? Hoeveel keer beging de overtreder een misdrijf? En ten derde, de 

omstandigheden. 

 

 

3.2.1.1. De ernst van het misdrijf 

 

Hier zal men kijken naar: 

  

1° De hoeveelheid verboden vangsttuigen die de overtreder in zijn bezit heeft. Per vangsttuig 

geldt een vast bedrag, dat nu echter nog niet 100% vastligt. De grootte van het forfaitair 

bedrag is afhankelijk van onder andere: de selectiviteit van het tuig, de hoeveelheid vogels 

er in één keer mee gevangen kunnen worden, het eventuele risico dat dit voor het leven 

van de vogels kan inhouden, enzovoort. Het bedrag dat op het bezit van inloopkooitjes 

staat, zal lager zijn dan dat op een mistnet, omdat mistnetten toelaten verhoudingsgewijs 

meer vogels te vangen en ze een hoger risico inhouden voor de vogels om van inspanning 

of uitputting te sterven, wanneer men niet regelmatig de netten controleert en de vogels 

eruit haalt. 

 

2° Of er effectief gebruik gemaakt wordt van het vangstmateriaal. De vondst van oude 

mistnetten of kooitjes die onder het stof zitten en op de zolder van oude mensen liggen, 

die vroeger wel vingen, maar nu niet meer, zal men minder bijvoorbeeld minder beboeten 

dan wanneer men dezelfde vangtuigen, maar dan recent gebruikt, vindt. 
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3° In hoeverre artikel 12 van het Soortenbesluit is geschonden: Men maakt een onderscheid al 

naar gelang de vogels niet geringd zijn of geringd zijn met een gefraudeerde ring. 

Hiervoor heeft werd een tabel opgemaakt, waarbij de verschillende vogelsoorten worden 

opgelijst met daarnaast het forfaitair bedrag dat moet worden opgelegd wanneer de vogel 

ongeringd is en het forfaitair bedrag voor de vogels met een gefraudeerde ring. Voor deze 

laatste geldt telkens een zwaardere boete. 

 

4° De mate waarin artikel 10 van het Soortenbesluit is geschonden. Ook hier wordt een 

forfaitair bedrag opgelegd. Dit zal verschillen naargelang het gaat om het vangen of het 

doden van vogels. Als het gaat om vogelvangst zal het forfait ook verschillen naargelang 

de plaats(en) waar gevangen wordt en het aantal van die plaats(en). Zo zal iemand die 

enkel in zijn eigen tuin vangt, lichter beboet worden dan iemand die op verschillende, al 

dan niet goed ingerichte, plaatsten vogels vangt. Het doden van vogels gebeurt meestal 

tijdens de controles door de natuurinspecteurs. Betrapte overtreders zijn vaak gefrustreerd 

of voelen zich geviseerd en knijpen de vogels nog liever dood dan ze vrij te laten of mee 

te geven. 

 

5° In hoeverre artikel 42 van het Soortenbesluit is geschonden. In de lijn van artikel 2 van het 

Ministerieel besluit van 7 mei 2011
493

 zal men fraude zwaarder beboeten wanneer, naast 

de gefraudeerde ringen ook fraudeermateriaal gevonden wordt. Dan kan men er immers 

vanuit gaan dat degene bij wie dit materiaal gevonden wordt, zelf de ringen fraudeert, wat 

een onmiskenbaar opzet inhoudt. Omdat het moeilijk is om de ernst van deze fraude in 

vaste lijnen te gieten en er een vast bedrag op te plakken, bespreekt men dit op de 

gewestelijke entiteit in groep en beslist men gezamenlijk wat de gevolgen ervan voor het 

dossier zullen zijn. 

 

6° De mate waarin artikel 50 van het Soortenbesluit is geschonden. Voor alle vogelhouders 

geldt een medewerkingsplicht aan het toezicht op de wettelijkheid van hun vogels. 

Wanneer vogelhouders frappant tegenwerken en de inspecteurs bijvoorbeeld niet 

binnenlaten, wordt een forfait opgelegd. Dit forfait is een redelijk hoog bedrag, om het 

weigeren van toezicht te ontraden. Het zou anders zeer gemakkelijk zijn om het bewijs 

weg te werken. Men heeft enkel de  toezichthouders de toegang te weigeren en de volière 

open te zetten en de illegaal gehouden vogels zijn zo weg. 

 

Men onderzoekt momenteel of ook rekening zou kunnen gehouden worden met de 

zeldzaamheid van vogelsoorten om het bedrag van de boete te bepalen, hiervoor baseert men 

zich enerzijds op de Species of European Conservation Concern (SPEC’s)
494

 op Europees 

niveau en anderzijds op de Vlaamse Rode lijst
495

. Er dient wel op te worden gewezen dat dit 

een heel snel evoluerende materie is. Zo is de Vlaamse broedvogelatlas van 2004
496

, die de 

                                                 
493

 Supra p 22, voetnoot 199. 
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2004, 4. 
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wetenschappelijke gegevens bevat verzameld tussen 2000 en 2002, nu al niet meer helemaal 

up to date. Sommige soorten doen het intussen al stukken beter, terwijl andere er nog op 

achteruit gegaan zijn. Een adviesaanvraag werd ingediend bij het INBO dat aanbevelingen 

heeft geformuleerd en een onderzoek door het VITO, dat ook aanbevelingen zal formuleren is 

lopende. 

 

 

3.2.1.2. De frequentie 

 

Hier bekijkt men of er sprake is van recidive en hoeveel keer de overtreder een misdrijf 

beging. Een percentage, afhankelijk van deze zaken, wordt dan bij het bedrag dat onder het 

ernst-criterium al bepaald is, opgeteld. In de zaak 10/AMMC/219-M/LDF bijvoorbeeld, werd 

vangst door middel van een mistnet en het bezit van illegaal vangstmateriaal en 25 illegaal 

gevangen vogels, al dan niet met gefraudeerde ring, vastgesteld. Bij het bepalen van de 

strafmaat redeneerde de gewestelijke entiteit dat er reeds eerder vergelijkbare feiten hadden 

plaatsgevonden, die destijds ook bij proces verbaal waren vastgesteld, bovendien bekende de 

verweerder af en toe vinken uit de natuur te vangen “om de bloedlijn van zijn vinkenbestand 

te versterken”. Hiermee werd dan ook rekening gehouden bij het bepalen van de geldboete. 

De zaken waarin sprake is van recidive, worden echter meestal door het parket zelf 

behandeld. 

 

 

3.2.1.3. De omstandigheden 

 

Net zoals in een strafproces, zijn er verzachtende en verzwarende omstandigheden, alleen 

komen de eerste hier in praktijk (voorlopig nog) niet voor. De medewerking aan het 

onderzoek wordt beschouwd als een burgerplicht, niet als een verzachtende omstandigheid. Er 

is momenteel een zaak lopende voor het MHHC, waarin men aandrong op een lagere boete 

omdat men goed aan het onderzoek had meegewerkt. Men vermoedt op de dienst in het gelijk 

te worden gesteld. Recente rechterlijke uitspraken stelden echter dat het verlenen van een 

goede medewerking bij het onderzoek en het verlenen van een toestemming tot huiszoeking 

als verzachtende omstandigheid in rekening moeten worden genomen
497

. De goede verzorging 

van de vogels, wordt ook door het MHHC al een “normale gedraging” beschouwd, die geen 

verzachtende omstandigheid uitmaakt
498

. 

 

Als verzwarende omstandigheid kan bijvoorbeeld het slecht onderhoud van de vogels 

gecategoriseerd worden. Dit is te zien aan: een grauw of dof verenkleed, een nooit gekuiste 

volière, dode vogels in de volière, te weinig eten, geen drinken…Ook hier wordt een 

percentage bij het reeds bepaalde bedrag opgeteld. 
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 Arrest MHHC-12/7-VK van 1 maart 2012 en Arrest MHHC-12/8-VK van 1 maart 2012 (infra 3.2.3. Het 
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3.2.2. Bestuursrechtelijke sanctioneringsmogelijkheden 
 

 

3.2.2.1. De bestuurlijke beboeting 

 

De bestuurlijke geldboete is “een sanctie waarbij de gewestelijke entiteit een overtreder 

verplicht een geldsom te betalen”
499

. Het principe is hetzelfde als bij een strafrechtelijke 

geldboete, met dat verschil dat de bestuurlijke geldboete niet op het strafblad van de 

overtreder komt. Voor milieu-inbreuken kan enkel de exclusieve bestuurlijke geldboete 

worden opgelegd. Deze bedraagt maximum 50.000 euro
500

. Voor de milieumisdrijven 

(waaronder de vogelvangstzaken) kan ofwel een strafrechtelijke straf worden opgelegd, ofwel 

een alternatieve bestuurlijke geldboete. Deze bedraagt maximum 250.000 euro
501

. Bij het 

opleggen van een bestuurlijke geldboete moet de gewestelijke entiteit ervoor zorgen dat er 

geen kennelijke wanverhouding bestaat tussen de geldboete en feiten die er aan ten grondslag 

liggen
502

. 

 

 

3.2.2.2. De bestuurlijke voordeelontneming 

 

Een belangrijke mogelijkheid, maar tot nu toe nog niet toegepast, is de bestuurlijke 

voordeelontneming
503

. Deze loopt parallel met de bijzondere verbeurdverklaring van 

vermogensvoordelen in strafzaken. De bestuurlijke voordeelontneming maakt het mogelijk 

om, naast de bestuurlijke boete, ook een (al dan niet) geschatte geldsom aan vermogenswinst 

door illegale praktijken in te vorderen. Het potentieel van dit instrument in vogelzaken is 

enorm, want er gaan vaak serieuze bedragen mee gemoeid, maar het probleem is meestal dit 

te bewijzen, want alles gebeurt illegaal. Veel hangt hierbij af van hoe gedetailleerd het proces-

verbaal is opgesteld, veelal ontbreekt de noodzakelijke informatie om tot een de bestuurlijke 

voordeelontneming over te gaan. Soms worden wel zwarte boekhoudingen aangetroffen, in 

die gevallen zou men zich daarop kunnen baseren, maar meestal wordt helemaal geen 

boekhouding bijgehouden. 

 

 

3.2.3. Het Milieuhandhavingscollege 
 

Zoals reeds eerder vermeld
504

, doet het MHHC uitspraak over de beroepen tegen beslissingen 

van de gewestelijke entiteit tot het opleggen van bestuurlijke sancties. Tot nog toe deed het 

MHHC echter niet veel uitspraken. Inzake vogelbescherming wees het MHHC voorlopig 

slechts 3 arresten
505

. Deze worden hieronder kort uiteengezet. 

 

In het arrest MHHC-12/7-VK van 1 maart 2012 moest het MHHC zich uitspreken over het 

beroep tot vernietiging van een beslissing van de gewestelijke entiteit
506

 waarbij een 
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alternatieve bestuurlijke geldboete werd opgelegd van 753 euro
507

. Deze bestuurlijke 

geldboete werd opgelegd wegens het vangen en houden van beschermde vogels en het bezit 

van verboden vangsttuigen. De betrokkene had in totaal 56 vogels illegaal gevangen en 

maakte hiervoor gebruik van mist- en vogelvangstnetten, evenals van enkele lok- en 

inloopkooien. De feiten waren bewezen en de betrokkene gaf bovendien toe reeds 8 jaar 

vogels te vangen. Ondanks dat het hier om relatief ernstige feiten gaat, werd de zaak toch naar 

de gewestelijke entiteit doorgestuurd. Deze besloot dan ook terecht tot dergelijke zware boete. 

De verzoekende partij vorderde in hoofdorde de vernietiging van deze beboetingsbeslissing. 

Hij voerde hiervoor 2 middelen aan: de schending van artikel 16.4.37 DABM (overschrijding 

van de redelijke termijn) en de schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen
508

. Deze werden echter 

ongegrond verklaard. In ondergeschikte orde vorderde de verzoeker een vermindering van de 

geldboete tot het minimum. Zijn voornaamste argumenten waren dat hij met het vangen van 

de vogels geen geldgewin nastreefde, zich niet verzette tegen de onmiddellijke vrijlating van 

de vogels en dat hij meteen toestemming had verleend tot huiszoeking. Ondanks dat artikel 50 

van het Soortenbesluit vogelhouders verplicht toezicht te aanvaarden, achtte het MHHC dit 

laatste argument gegrond. De gewestelijke entiteit argumenteerde dat het aanvaarden van 

toezicht een verplichting is en dus niet als verzachtende omstandigheid kon worden 

beoordeeld. Het MHHC deed dit als onredelijk af omdat, aldus het MHHC, uit Titel XVI 

DABM geen dergelijke verplichting valt af te lezen om toestemming tot huiszoeking te 

verlenen en het Soortenbesluit geen afbreuk kan doen aan de bepalingen van het decreet. De 

medewerkingsplicht uit het Soortenbesluit kan dus niet begrepen worden als een verplichting. 

Vervolgens redeneert het MHHC dat het onredelijk is bij de bepaling van de boete wel 

rekening te houden met wat tijdens de huiszoeking ontdekt werd, maar niet met het feit dat de 

huiszoeking werd toegestaan. Mijns inziens een bedenkelijke redenering, daar bij gebrek aan 

toestemming tot huiszoeking een machtiging kon worden verkregen van de politierechter, 

zodat sowieso tot huiszoeking zou kunnen worden overgegaan. Het MHHC besloot 

uiteindelijk de bestuurlijke geldboete te verminderen tot 675 euro
509

, wat nog geen 100 euro 

minder is dan wat door de bestreden beslissing werd opgelegd. 

 

In een gelijkaardige zaak
510

 werd aan de betrokkene een bestuurlijke geldboete van 723 

euro
511

 opgelegd voor het bezit van 77 ongeringde vogels, 7 mistnetten en een hoeveelheid 

ander vangstmateriaal
512

. Ook hier vorderde de verzoekende partij de kwijtschelding en in 

subsidiaire orde de vermindering van de boete. De middelen die zij hiertoe aanhaalde waren 

op één na allemaal ongegrond. Het was bijvoorbeeld zeer ongeloofwaardig dat de 77 vogels 

ineens toch van eigen kweek zouden zijn. Net als in het voornoemde arrest werd de 

bestuurlijke boete verlaagd, omdat het MHHC meende dat het onredelijk was dat bij de 

bepaling van de geldboete geen rekening werd gehouden met de toestemming tot huiszoeking. 

Het MHHC verminderde de geldboete van 723 euro tot 650 euro
513

. 
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In haar arrest van 24 april 2012
514

 tenslotte, bracht het MHHC een bestuurlijke geldboete van 

276,36 euro
515

 terug op 200 euro
516

. De gewestelijke entiteit had een bestuurlijke geldboete 

opgelegd voor het bezit van verboden vangsttuigen (2 inloopkooien) en het gebruik van 

levende lokvogels (10 patrijzen) als jachtmethode. De betrokkene argumenteerde dat de 

vogels niet als lokvogels werden gebruikt maar louter uit plaatsgebrek in eigen tuin in een 

kooi in het bos waren geplaatst. Dit bleek onder meer uit de opstelling: een stroomdraad rond 

de kooi, enkel eten en drinken in de kooi, niet eromheen, enzovoort. Bovendien leidt het 

MHHC uit het Groot Woordenboek der Nederlandse taal af dat vogels enkel in de zin van 

lokvogels zouden kunnen worden geïnterpreteerd voor zover ze gebruikt worden om 

soortgenoten te lokken, wat duidelijk niet het geval was. Het MHHC besloot daarop dat de 

opgelegde geldboete “substantieel” verminderd moest worden en verlaagde ze van 276,36 

euro tot 200 euro. Niet bepaald een substantieel verschil. 

 

Aangezien deze arresten de opgelegde geldboetes telkens met nauwelijks 100 euro
517

 

verminderen en zij slechts een minieme impact lijken te hebben, kan het nut van dergelijke 

rechtspraak mijns inziens in vraag worden gesteld.  

 

 

3.2.4. Conclusie  
 

Van de 306 processen-verbaal van milieumisdrijven, die vanaf de tweede helft van 2009 bij 

de gewestelijke entiteit binnenstroomden, waren er 22 die betrekking hebben op vogelvangst. 

Deze werden intussen allemaal afgehandeld en gemiddeld met 2.300 euro beboet. Het aantal 

naar de gewestelijke entiteit overgehevelde processen-verbaal steeg spectaculair en in 2010 

kreeg ze reeds 1.100 milieumisdrijven te verwerken, waarvan 103 met betrekking tot 

vogelvangst. Van die 103 dossiers werden er tot nog toe slechts 25 afgehandeld en gemiddeld 

beboet met 1.300 euro. De reden voor deze grote achterstand is het beginstadium waarin de 

bestuurlijke beboeting zich nog bevindt en de voorkeur van de gewestelijke entiteit om eerst 

een kwalitatief kader uit te werken, in plaats van er al te snel overheen te gaan. In 2011 

ontving de gewestelijke entiteit 79 vogelvangstdossiers. Hiervan werden er tot nog toe 2 

afgehandeld
518

. 

 

De behandeling van vogelvangstdossiers gebeurt aan de hand van een boomstructuur. De 

“vogelboom” is opgebouwd rond de meest voorkomende schendingen van het Soortenbesluit, 

namelijk de artikelen: 10, 12, 16 en 42. De vogelboom is van belang om objectiviteit te 

waarborgen, daar er verschillende personen met de afhandeling belast zijn. Het is een flexibel 

instrument dat enige houvast moet bieden, maar staat voorlopig nog niet 100% vast. Niet alle 

zaken zijn immers voorzienbaar en een evolutie van soorten kan ook bepalend zijn. 

Bovendien is er nog niet veel rechtspraak van het MHHC om zich op te baseren.  

 

Om de strafmaat te bepalen stelt de vogelboom de 3 navolgende criteria voorop:  

 

1° de ernst van het misdrijf: de impact ervan op het milieu en de natuurlijke omgeving worden 

bepaald aan de hand van:  

- de hoeveelheid verboden vangsttuigen die de overtreder in bezit heeft;  
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- of er effectief gebruik gemaakt wordt van het vangstmateriaal; 

- al naar gelang de vogels niet geringd zijn of geringd zijn met een gefraudeerde ring; 

- al naar gelang het gaat om het vangen of het doden van vogels en op welke schaal dit 

plaatsvindt; 

- het al dan niet bezit van materiaal om ringen te manipuleren; 

- het al dan niet tegenwerken of weigeren van toezicht aan inspecteurs 

Per maatstaf wordt een forfaitair bedrag opgelegd
519

. Door deze bedragen op te tellen, bekomt 

men de op te leggen boete. Een onderzoek dat moet bepalen of bij de boetebeslissing met de 

zeldzaamheid van de vogelsoorten rekening kan worden gehouden, is lopende. 

 

2° de frequentie aan de hand van de vragen: Is er sprake van recidive? Hoeveel keer beging de 

overtreder een misdrijf? Een percentage, afhankelijk van deze zaken, wordt dan bij het 

bedrag dat onder het ernst-criterium al bepaald is, opgeteld. 

 

3° de omstandigheden: voorlopig neemt de gewestelijke entiteit enkel de verzwarende 

omstandigheden in acht. Het is voor vogelhouders immers verplicht controle toe te laten. 

De medewerking aan het onderzoek wordt dan ook beschouwd als een burgerplicht i.p.v. 

als een verzachtende omstandigheid. Mogelijks komt hier verandering in, want het MHHC 

is hierover duidelijk een andere mening toegedaan. Ook hier wordt een percentage bij het 

reeds bepaalde bedrag opgeteld. 

 

De bestuurlijke geldboete die in vogelvangstzaken (milieumisdrijven) kan worden opgelegd, 

is ongeveer dezelfde als degene die in strafzaken wordt opgelegd, met dat verschil dat de 

bestuurlijke geldboete niet op het strafblad van de overtreder komt. De bestuurlijke geldboete 

bedraagt maximum 250.000 euro. De gewestelijke entiteit heeft ter zake dus een grote 

beslissingsvrijheid. Het is dan ook belangrijk dat de verplichting om ervoor te zorgen dat er 

geen kennelijke wanverhouding bestaat tussen de geldboete en feiten die er aan ten grondslag 

liggen, expliciet in het DABM werd gezet
520

. Daarnaast kan de gewestelijke entiteit ook 

overgaan tot de bestuurlijke voordeelontneming. Deze loopt parallel met de bijzondere 

verbeurdverklaring van vermogensvoordelen in strafzaken. De bestuurlijke voordeel-

ontneming maakt het mogelijk om, naast de bestuurlijke boete, ook een geschatte geldsom aan 

vermogenswinst door illegale praktijken in te vorderen. Zij werd voorlopig echter nog niet 

toegepast. 

 

Het MHHC tenslotte, doet uitspraak over de beroepen tegen beslissingen van de gewestelijke 

entiteit tot het opleggen van bestuurlijke sancties. Tot nog toe deed het MHHC echter niet 

veel uitspraken. Inzake vogelbescherming wees het MHHC voorlopig slechts 3 arresten
521

. 

Gezien deze arresten de opgelegde geldboetes telkens met nauwelijks 100 euro
522

 

verminderen en zij slechts een minieme impact lijken te hebben, kan het nut van dergelijke 

rechtspraak mijns inziens in vraag worden gesteld.  
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4. EINDCONCLUSIE 
 

Lange tijd heeft een gebrek aan politieke wil en aan een duidelijke regelgeving, een efficiënte 

handhaving in de weg gestaan. Ook de Europese rechtspraak inzake vogelbescherming bracht 

niet veel vooruitgang. In het Arrest Van der Feesten
523

 breidde het Europees Hof van Justitie 

het toepassingsgebied van de Vogelrichtlijn uit tot ondersoorten van vogels die alleen buiten 

het Europese grondgebied natuurlijk in het wild voorkomen, wanneer de soort waartoe zij 

behoren of andere ondersoorten van deze soort wel in het wild binnen het Europees 

grondgebied voorkomen. In het Arrest Vergy
524

 echter, besloot het Hof dat het 

beschermingregime van de Vogelrichtlijn niet van toepassing is op in gevangenschap geboren 

en gekweekte specimens van beschermde vogelsoorten. Hiermee legde het een zware 

hypotheek op de vogelbescherming. Ten gevolge van dit arrest moest de Belgische wetgever 

weer een stap achteruit doen. De algemene uitzondering op het verbod Europese wilde 

vogelsoorten in gevangenschap te houden t.a.v. de beschermde soorten die aantoonbaar in 

gevangenschap geboren en gekweekt zijn
525

, zette de deur open voor fraude. In België geldt 

de gesloten pootring als bewijs dat vogels in gevangenschap werden geboren. Deze kan 

immers enkel de eerste levensdagen over het pootgewricht geschoven worden. Het 

manipuleren van de ringen, maakt het echter mogelijk illegaal gevangen of geroofde vogels te 

“legaliseren”. De vogelbeschermingsbeweging reikte hiervoor een aantal oplossingen aan. 

Daarvan werden enkele in de regelgeving opgenomen (bijvoorbeeld: ringen dienen in een van 

jaar tot jaar bepaald kleur te worden geanodiseerd). De navolgende voorstellen kregen echter 

nog geen uitwerking: 

1° ringen uit INOX i.p.v. uit aluminium (bij manipulatie breken de ringen); 

2° ringadministratie door een specifieke, door de overheid gecontroleerde organisatie, 

i.p.v. door de vogelhoudersbonden; 

3° verplichting niet gebruikte kweekringen van het voorbije jaar terug te sturen; 

4° een lijst van vogelsoorten die onvoorwaardelijk beschermd zijn en onder geen enkele 

voorwaarde in gevangenschap kunnen worden gehouden, gekweekt en verhandeld; 

5° een “positieflijst” die alle vogelsoorten bevat die volledig legaal in gevangenschap 

kunnen worden gehouden en gekweekt.  

 

Uit een Europees rapport
526

 blijkt dat België het op vlak van de strijd tegen het illegaal doden 

en vangen van vogels, in vergelijking met zijn buurlanden nog niet zo slecht doet. In Frankrijk 

is de jacht een grote “stoorfactor” en in Luxemburg wordt vogelvangst als onbelangrijk 

beschouwd. Nederland en Duitsland doen het dan weer beter. Maar wat zijn nu precies de 

pijnpunten en sterke punten van ons systeem?  

 

Wat betreft de organisatie van de handhaving op niveau van het openbaar ministerie, zorgen 

de parketsamenwerkingsverbanden voor een uniformisering van de behandeling van 

vogelvangstdossiers. Daarnaast zorgen zij voor een grotere specialisatie en bijgevolg een 

vlottere afhandeling. Sinds 25 juni 2009 kunnen de parketten dossiers aan de gewestelijke 

entiteit doorsturen voor bestuurlijke afhandeling. Het parket beslist zelf een zaak al dan niet 

naar de gewestelijke entiteit door te sturen, maar deze beslissing moet wel binnen een termijn 
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van (2x) 180 dagen genomen worden. Laat het parket de zaak liggen, of besluit zij buiten die 

termijn niet meer te vervolgen, dan kan de zaak niet meer door de gewestelijke entiteit 

behandeld worden. Op die manier zou worden voorbijgegaan aan de bedoeling van de 

decreetgever om minder zaken te laten seponeren. Er wordt dan ook verwacht dat het decreet 

nog zal worden aangepast om de gewestelijke entiteit minder te laten afhangen van (het 

gebrek aan) een beslissing van het openbaar ministerie.  

 

De mogelijkheid tot bestuurlijke afhandeling werd ingevoerd om de parketten te ontlasten en 

de handhaving aan te scherpen door de procedure te verkorten. Er moet echter op gewezen 

worden dat de doelstelling om sneller (bestuurlijk) te handhaven voorlopig niet gehaald 

wordt. Enerzijds moet de gewestelijke entiteit leren werken met een nieuw instrumentarium 

(bestuurlijke geldboete, bestuurlijke maatregelen,…).Anderzijds is de gewestelijke entiteit 

duidelijk onderbemand. 

 

Om de vogelvangstzaken te kunnen behandelen, creëerde de gewestelijke entiteit een 

boomstructuur. Dit is een flexibel instrument dat is opgebouwd rond de meest voorkomende 

schendingen van het Soortenbesluit. Aangezien binnen de gewestelijke entiteit verschillende 

personen met de afhandeling belast zijn, biedt de vogelboom een belangrijke waarborg voor 

een objectieve en uniforme afhandeling. Wat wel nog mankeert is de mogelijkheid zich 

burgerlijke partij te stellen voor de gewestelijke entiteit. Aangezien enkel de lichtste zaken 

door het parket aan de gewestelijke entiteit worden doorgestuurd, vormde dit voorlopig nog 

geen probleem. Indien een uitbreiding van de bevoegdheden van de gewestelijke entiteit zou 

worden doorgevoerd, dient men hier toch bij stil te staan. 

 

Men kan zich vragen stellen bij de rechtspraak van het MHHC in vogelvangstzaken. Tot nog 

toe wees het MHHC slechts 3 arresten inzake vogelbescherming
527

. In deze arresten 

verminderde het MHHC de (door de gewestelijke entiteit) opgelegde geldboetes telkens met 

nauwelijks 100 euro
528

. Verder lijkt deze rechtspraak geen belangrijke principes overeind te 

houden en slechts een minieme impact te hebben. 

 

De strafrechtelijke handhaving van de vogelbescherming is zeer wisselvallig. De rechtspraak 

inzake vogelbescherming ligt op bijna alle vlakken ver uiteen. Sommige rechtbanken voeren 

een uitgebreide motivering, terwijl andere nauwelijks motiveren. Hetzelfde geldt voor de 

beslissing omtrent de burgerlijke vordering van Vogelbescherming Vlaanderen vzw en m.b.t. 

de strafmaat. De soort straffen die in vogelvangstzaken worden opgelegd zijn wel constant 

doorheen de rechtspraak. Gezien de uiteenlopende rechtspraak, is een gebrek aan een 

indicatieve tabel van natuurwaarden een pijnpunt. Dergelijke tabel zou zowel bij het 

toekennen van een schadevergoeding als bij het bepalen van de straf als leidraad kunnen 

dienen. 

 

De grote beslissingsvrijheid die de wetgever aan, zowel de penale als de bestuurlijke, 

handhavers geeft, zorgt ervoor dat hun beslissingen minstens even bepalend zijn voor de 

kwaliteit van de handhaving, als de keuzes die de wetgever in de regelgeving heeft 

vastgelegd
529

. Daarnaast groeit het instrumentarium van de gewestelijke entiteit en de 

strafgerechten steeds meer naar elkaar toe. Een risico dat uit deze evolutie voortvloeit, is dat 
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analoge handhavinginstrumenten tot verschillende toepassing zou kunnen leiden
530

. Dit is 

voorlopig nog niet het geval. Het is wel opmerkelijk dat de gewestelijke entiteit voor dezelfde 

inbreuken hogere straffen toekent dan de strafrechter
531

. Gezien de strafrechter vooral met de 

zwaardere zaken belast wordt, zal zijn referentiepunt elders liggen dan dat van de 

gewestelijke entiteit die de minder ernstige zaken krijgt toegeschoven. Zo eindigt het gamma 

van zaken dat aan de gewestelijke entiteit wordt overgemaakt, waar dat van de strafrechter 

begint. Daarnaast verleent de strafrechter op een misschien even zware straf vaak de helft 

uitstel, terwijl dit bij de bestuurlijke beboeting niet mogelijk is.  

 
Of een zaak voor de strafrechter komt of door de gewestelijke entiteit zal worden behandeld, hangt in 

grote mate van het op de parketten gevoerde beleid af. Dit loopt dus niet overal parallel.  
 

Gezien het groot verschil binnen de rechtspraak en gezien de gewestelijke entiteit veel energie 

steekt in onderzoek naar strafrechtelijke uitspraken ter zake, lijkt de mogelijkheid tot 

bestuurlijke afhandeling, althans voor de zaken met betrekking tot vogelbescherming, een 

vooruitgang op vlak van uniforme handhaving.  
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1: DE GESCHIEDENIS VAN DE AMERIKAANSE ZEEAREND 
 

In 1787 werd de Amerikaanse Zeearend officieel aanvaard als de nationale vogel van de 

Verenigde Staten
532

. Deze soort werd verkozen wegens zijn kracht, zijn majestueuze gedaante 

en omdat men dacht dat hij enkel in de Verenigde Staten voorkwam, maar dit was niet 

doorslaggevend, de Kalkoen bijvoorbeeld, kwam vroeger ook enkel in Noord- en Centraal-

Amerika voor, maar kwam, door zijn belabberd uiterlijk en de aan hem toegeschreven 

karakteristiek van “dom dier”, zelfs niet in aanmerking als mascotte van de Verenigde Saten. 

De Amerikaanse Zeearend daarentegen was een voor de hand liggende keus: statig zijn 

omgeving overschouwend van op een hoog uitkijkpunt of krachtig over onmetelijke 

natuurgebieden zwevend, vertegenwoordigt hij niet alleen de eenzame uitgestrektheid van de 

wilde natuur, maar ook de vrijheid, een gevoel dat alle kolonisten zochten en velen ook 

vonden in “het land van de vrijheid”. Nochtans ging het, sinds de komst van de kolonisten in 

Noord-Amerika, steeds slechter met de Amerikaanse Zeearend. Zijn territorium verkleinde en 

de mens werd een geduchte concurrent die dezelfde voedselbronnen aansprak en daarvoor 

beter geëquipeerd en georganiseerd was. Doordat de mens steeds meer “woeste gebieden” in 

cultuur bracht, verloor de Amerikaanse Zeearend als maar meer broed- en jachtgebied, 

waardoor de soort tegen het begin van de 20
ste

 eeuw spectaculair achteruitging.  Terwijl men 

zich in de jaren dertig bewust werd van deze achteruitgang en in 1940 de “Bald and Golden 

Eagle Protection Act” werd goedgekeurd
533

, werden in Alaska tussen 1917 en 1953 meer dan 

128.000 Amerikaanse Zeearenden gedood
534

, omdat vissers en vossenfokkers vreesden dat de 

vogel een bedreiging vormden voor de Zalmstock, respectievelijk hun bontvoorraad. Hoewel 

de attitude t.o.v. de Amerikaanse Zeearend sinds de “Bald and Golden Eagle Protection Act” 

positiever was geworden, bleef de soort om onduidelijke reden achteruitgaan. Onderzoekers 

stelden vast dat DDT, een toen in de landbouw veel gebruikt pesticide, hier een belangrijke 

rol in speelde. Ten gevolge van de opname van DDT, via prooidieren die besproeide planten 

hadden gegeten, werden volwassen Zeearenden onvruchtbaar, de eierschalen van hun eieren 

werd zo fragiel dat ze braken wanneer de volwassen vogels hun eieren warm hielden en 

degene die niet gebroken waren, kwamen vaak niet uit door de hoge concentraties DDT die ze 

bevatten. In de jaren zestig resteerden slechts vierhonderd broedparen in de Verenigde Staten 

en de Amerikaanse Zeearend werd in 43 Staten op de lijst van bedreigde diersoorten gezet. 

Dankzij deze beschermingsstatus en het verbod op het gebruik van DDT in 1972, heeft de 

Amerikaanse Zeearend een spectaculaire comeback gemaakt en behoorde hij van 1995 tot 

2007 tot de “bedreigde diersoorten” i.p.v. tot de “meest bedreigde diersoorten”. Sinds 2007 is 

de vogel zelfs van de lijst van “bedreigde diersoorten” geschrapt, hij geniet nu nog 

bescherming onder de “Migratory Bird Treaty Act
535

”(uit 1918) en onder de “Bald and 

Golden Eagle Protection Act”. 
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BIJLAGE 2: 192 VOGELSOORTEN HALEN MOGELIJK 2020 NIET 
536 

Op 20 februari richt Natuurpunt, samen met BirdLife, de focus op 192 uitstervende 
vogelsoorten tijdens de Belgische Vogeldag in de Middelheimcampus van de Universiteit 
Antwerpen in Wilrijk. Gastspreker is de Zweedse ornitholoog Erik Hirschfeld. Hij heeft een 
duidelijke boodschap: als we niet snel ingrijpen, zal het onomkeerbare zich voltrekken en 
zullen 192 vogelsoorten 2020 niet halen. Het tij moet dringend worden gekeerd en dat kan. 
Hirschfeld is een belangrijke spreekbuis van BirdLife International en rapporteert in zijn Rare 
Birds Yearbooks over de stand van zaken.  

De Verenigde Naties riepen 2010 uit tot het jaar van de biodiversiteit. Ondanks vele 
beleidsintenties, staat nu echter al vast dat men er niet zal in slagen om de achteruitgang 
van de biodiversiteit in 2010 te stoppen. Integendeel: het gaat nog steeds de verkeerde kant 
uit. BirdLife International is een koepelorganisatie die wereldwijd werkt rond o.a. bedreigde 
vogels en waarvan Natuurpunt de Vlaamse partner is. BirdLife maakte in een recent rapport 
een trieste balans op: 192 vogelsoorten worden met uitsterven bedreigd. De voornaamste 
reden hiervoor zijn het oprukken van de landbouw (hoofdoorzaak voor 87% van de 
opgelijste soorten), houtkap (55%) en introductie van invasieve soorten (51%).  
 
Een frappant voorbeeld: de wereldpopulatie van de Siberische witte kraanvogel wordt 
geschat op 2.500 tot 3.000 vogels; 95% van de populatie overwintert in de moerassen 
langsheen de Yangtze rivier in China. Door de bouw van de Drie Klovendam, zal de 
hydrologie van deze rivier echter aanzienlijk worden gewijzigd wat vermoedelijk een 
dramatische impact zal hebben op de belangrijkste overwinteringsgronden. De soort loopt 
hierdoor een bijzonder hoge kans om op korte termijn uit te sterven. Ecologie versus 
economische ontwikkeling blijft een moeilijke oefening maar in het jaar van de biodiversiteit 
is het schrijnend dat de internationale gemeenschap geen vuist weet te maken tegen 
dergelijke projecten.  

Of een soort al dan niet met uitsterven wordt bedreigd, is geen natte vingerwerk. Birdlife 
onderbouwt elke beslissing uitvoerig. De voornaamste criteria die hiervoor worden 
gehanteerd zijn de omvang van de populatieafname (meer dan 80% over 10 jaar), de grootte 
van het verspreidingsgebied (minder dan 100 km²) en de huidige populatiegrootte (minder 
dan 250 volwassen exemplaren). Indien een soort in 2010 aan één of meerdere van deze 
criteria voldoet, wordt aangenomen dat er 50% kans is, dat ze 2020 niet meer haalt. En 192 
soorten voldoen dus aan deze criteria. De blauwe paradijsvliegenvanger is met een 
geschatte minimumpopulatie van 19 in het wild levende exemplaren momenteel de 
zeldzaamste soort ter wereld. De Bali spreeuw doet het met 24 stuks niet veel beter.  
 
Actie ondernemen  

Om de achteruitgang van deze soorten te stoppen, lanceerde BirdLife in 2008 in Buenos 
Aires (Argentinië) het Preventing Extinctions Programme. Dit project beoogt om zeer 
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gedetailleerde soortbeschermingprogramma’s uit te werken: gerichte acties, toegespitst op 
de problematiek waarmee elk van die 192 soorten heeft te maken. Soms kan het gaan om 
relatief kleine ingrepen (wegvangen van ratten, opzetten van economisch interessante 
alternatieven voor vogelvangst, starten van kweekprogramma’s) maar vaak kan een soort 
enkel adequaat worden beschermd door het leefgebied veilig te stellen. BirdLife heeft 
intussen al voor 55 soorten een peter of meter gevonden: mensen of verenigingen die, door 
een substantiële financiële bijdrage, het tij wil doen keren. Hierdoor werd al ruim 2.000.000 
euro ingezameld en werd een aantal projecten opgestart. 

 
Belg herontdekt Banggai kraai  

Een aantal projecten wordt getrokken door bekende namen. Sir David Attenborough heeft 
de campagne de nodige bekendheid gegeven door zich het lot van de Araripe manikin aan te 
trekken. De soort werd pas in 1998 in Brazilië ontdekt maar door oprukkende landbouw en 
plannen voor suikerrietplantages wordt het kleine stuk regenwoud van 28 km² (waarin de 
ganse populatie van 800 vogels leeft) ernstig bedreigd. Attenborough werpt als bekend BBC 
gezicht zijn gewicht in de schaal. ‘We have no right to exterminate the species that evolved 
without us. We have the responsibility to do everything we can to preserve their continued 
existence’, aldus Attenborough.  

Ook Belgen werken zich intussen op het voorplan. Recent werd de Banggaikraai herontdekt, 
een soort die voorheen slechts bekend was van twee specimens die rond 1880 werden 
verzameld. In 2009 slaagde Belgisch ornitholoog Filip Verbelen er in om deze enigmatische 
vogel voor het eerst ooit te fotograferen in het hooglandregenwoud van Peleng, het 
grootste eiland in de Banggai-archipel (Indonesië). Er wordt vermoed dat er nog slechts 200 
individuen van deze soort bestaan. BirdLife neemt na dergelijke spectaculaire 
herontdekkingen onmiddellijk haar verantwoordelijkheid en werkt ter plaatse 
soortbeschermingsprogramma’s uit, vaak gedragen en gesteund door de lokale bevolking.  
 
Endangered… en dan gered?  

Intussen kan BirdLife uitpakken met mooie resultaten. Eén factor is erg cruciaal maar niet 
altijd even evident: politieke wil. Een duidelijke wetgeving vormt immers de basis om een 
actie te kunnen opstarten. Eén van de meest frappante voorbeelden is het verbod op het 
gebruik van diclofenac. Dit medicijn werd op grote schaal toegepast in de veehouderij in o.a. 
India. Gieren die aasden op vee dat met diclofenac was behandeld, stierven snel. De 
populatie van een aantal giersoorten crashte hierdoor spectaculair (meer dan 90% van alle 
Indische gieren stierf op enkele jaren tijd). Enkel een dwingend en dringend verbod op het 
verder gebruik van diclofenac kon de giercrisis enigszins stoppen.  
 
Maar de aanpak van BirdLife werkt. De zwarte roodborst, de Rarotongamonarch, de 
Mauritiusparkiet en de Seychellenlijster: van elk van deze soorten vlogen recent nog minder 
dan 50 exemplaren rond. Dankzij de inzet van koepelorganisatie BirdLife liepen de 
populaties op tot 300 vogels en zitten deze soorten, die tot voor kort nog met uitsterven 
waren bedreigd, niet langer in de gevarenzone. In totaal konden al 18 soorten van de lijst 
van de met uitsterven bedreigde soorten worden geschrapt omdat de situatie intussen is 
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verbeterd. Daartegenover staan echter wel een aantal soorten die in de andere richting 
evolueren, op weg om voorgoed te verdwijnen.  

Morgen is een dag te laat  

En er zijn ook voorbeelden van soorten waarvoor het project wellicht te laat komt, zoals de 
dunbekwulp. Deze steltloper had tot begin jaren ’90 een vaste overwinteringsstek in 
Marokko. Dunbekwulp was zeer algemeen in de 19de eeuw, kende een enorme 
achteruitgang in de 20ste eeuw en werd voor het laatst waargenomen in 1999. Sindsdien 
ontbreekt elk spoor. De kans dat we deze soort voorgoed kwijt zijn, is reëel. Of is er toch nog 
hoop, hoop omdat de resterende broedgronden misschien vooralsnog onontdekt bleven? 
Dit was het geval bij de Becks stormvogel, die 79 jaar lang spoorloos bleef, tot ze in 2007 
werd herontdekt ten oosten van het Groot Barrièrrif in Australië.  
 
Eerste Belgische Species Champion  

Rare Bird Alert, een verwittigingssysteem van Natuurpunt dat vogelkijkers interactief op de 
hoogte houdt van zeldzame soorten, wordt dit weekend de eerste Belgische Species 
Champion en zal op 20 februari tijdens de officiële aankondiging een cheque overhandigen 
aan de vertegenwoordiger van BirdLife Europe, Herlinde Herpoel.  

 

BIJLAGE 3 : KRANTENARTIKELS UIT DE JAREN ZEVENTIG 
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BIJLAGE 4: BARCLAY AND METCALF 

 

Millionaire egg collector jailed after raid on his stately home 
By David Sapsted 

12:01AM BST 27 Oct 2006 

A millionaire who built up a huge collection of wild birds' eggs and adorned his stately home 

with stuffed, endangered birds of prey was jailed for four months yesterday. 

Michael Barclay, 68, was also ordered to pay £30,000 costs after being found guilty by a jury 

at Norwich crown court of eight charges of illegally buying prohibited specimens of birds 

between June 1997 and May 2004. 

Barclay had already pleaded guilty at an earlier hearing to two counts of buying prohibited 

wild birds eggs and to two of illegally importing wild birds eggs as he amassed a collection of 

more than 500 eggs at his home, Hanworth Hall, near Cromer, Norfolk. 

Jailing him yesterday, Judge Simon Barham stressed that it was the smuggling of the wild 

bird eggs from Russia and Norway that he regarded as the most serious offences. The judge 

told him: "I appreciate that you are a wildlife enthusiast but the purpose of this legislation is 

to protect endangered species and it's important that [offenders] are dealt with severely." 

After being found guilty of the other eight charges after a two-week trial, Barclay admitted 

four further charges of possessing eggs and stuffed wild birds, some of them coming from a 

protected site on the Scottish island of North Rona. 

His accomplice, John Metcalfe, 66, of Billesdon, Leics, an ornithologist and taxidermist who 

used to work for Leicester Museum, was found guilty of eight charges of illegally selling 

endangered birds to Barclay. 

After the verdicts, Metcalfe admitted two charges of taking and one of disturbing a wild bird 

in July, 2003, at North Rona and was given a two-month jail sentence, suspended for a year. 

Andrew Bird, prosecuting, had told the trial that neither man had the necessary licence to 

trade in rare birds and had committed offences under the Control of Endangered Species 

Enforcement Regulations 1997. 

Mr Bird said that, when police and an RSPB worker searched Barclay's home in May 2004, 

they found a stuffed pair of peregrines and six species of owls. 

"Mr Barclay is a collector of stuffed animals and birds and has a number of stuffed animals 

and birds at his home, Hanworth Hall. It is a big, country, stately home and he is a man of 

substantial wealth," said Mr Bird. 

"Metcalfe has particular expertise in ornithology and skill in taxidermy. Some were done by 

Mr Metcalfe to a very high standard. He is quite well known as an expert and was once 

employed at Leicester Museum. These two had a relationship that fed and supported their 

enthusiasms. They went bird-watching together. 
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"The Crown say they were not friends but had more of a professional relationship. "Mr 

Metcalfe had the expertise but lacked the funds. Mr Barclay had the funds and found [in] Mr 

Metcalfe a taxidermist who could supply the specimens he needed at Hanworth Hall." 

Dit artikel is te raadplegen op: 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1532481/Millionaire-egg-collector-jailed-after-raid-

on-his-stately-home.html. 

 

Zie ook: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/norfolk/6055816.stm. 

 

 

BIJLAGE 5: VOGELSMOKKEL EN -DIEFSTAL 
 
Jaarrapport 2003: georganiseerde criminaliteit in België 2002, p 58 
Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Jaarrapport_2003.pdf 

 
De CITES-zwendel  
 
De illegale handel in met uitsterven bedreigde fauna en flora wordt geregeld door de CITES. 
Daarin wordt een wettelijk kader voorgesteld voor de controle op de aanvoer van CITES-
soorten. Deze regelgeving wordt in de Belgische en Europese wettelijke bepalingen 
toegepast.  
De huidige stand van de Belgische wetgeving maakt het nog steeds niet mogelijk deze 
criminaliteit te beschouwen als een aanzienlijk belangrijke criminaliteit in de zin van de 
definitie van de georganiseerde criminaliteit. Deze zwendel gaat evenwel vaak gepaard met 
zwaarder gesanctioneerde strafbare feiten zoals vervalsing en gebruik van valse stukken, 
heling, enz.  
Dankzij een recente strategische analyse (2002) konden wij drie organisatieniveaus van 
deze zwendel identificeren: georganiseerd, semi-georganiseerd en niet georganiseerd.  
De eerste twee niveaus worden in wezen gekenmerkt door een duidelijke wil om min of meer 
grote winsten te boeken, door connecties op internationaal niveau, door collusie met andere 
soorten zwendel (drugs, wapens, juwelen,…) en door het gebruik van min of meer 
gesofisticeerde methodes om de toestand van de onwettig gecommercialiseerde dieren of 
planten te legaliseren (“wit te wassen”). Het laatste niveau, te weten het niet-georganiseerde 
niveau, is voornamelijk te vinden bij toeristen bij wie geen duidelijke intenties in verband met 
een of andere zwendel te bemerken zijn.  
Op grond van alle thans beschikbare informatie kunnen wij de mogelijke aanwezigheid van 
criminele organisaties zeker niet uitsluiten. De structuren die zijn opgezet voor andere 
vormen van zwendel, kunnen zeker dienen om “CITES goederen” door te laten. Het gaat om 
een handel waarvan de opbrengst aanzienlijk kan zijn en die dus wellicht organisaties kan 
aantrekken die niet aarzelen om de opgerichte illegale structuren zoveel mogelijk rendabel te 
maken.  
De huidige trend bestaat in het ontwikkelen van een handel in (inheemse) vogels. Deze 
vogels komen uit de Oostbloklanden (Polen, Tsjechië, Slowakije, Wit-Rusland) en zijn 
bestemd voor de Westerse markt. Deze zwendel neigt ertoe zich in een georganiseerde 
context te ontwikkelen, waarbij een aantal deskundigen ter zake op internationaal vlak 
samenwerkt. Er wordt vastgesteld dat er in België en in Nederland vraag naar is. Op het stuk 
van het aanbod zijn de gemaakte winsten reëel en de risico’s nagenoeg onbestaand. de 
reglementering in de betrokken landen is verschillend, vaak onvolledig, en de politie doet 
weinig op dit vlak. 
 
 
 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1532481/Millionaire-egg-collector-jailed-after-raid-on-his-stately-home.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1532481/Millionaire-egg-collector-jailed-after-raid-on-his-stately-home.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/norfolk/6055816.stm
http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/Jaarrapport_2003.pdf
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Jaarrapport 2007: georganiseerde criminaliteit in België 2005-2006, p 73-74; 
 
De smokkel inzake biodiversiteit vormt (inzake leefmilieucriminaliteit) de belangrijkste illegale 
activiteit van de overtreders. De wetgeving is complex en geregionaliseerd waardoor ook 
particulieren bijzonder kwetsbaar zijn voor illegale verkoop. Er worden nog altijd veel 
verboden specimens verkocht. Bovendien is het een modefenomeen waardoor vaak ten 
onrechte wordt gedacht dat de verkoop legaal is.  
(…) 
Het smokkelproces inzake biodiversiteit wordt nog steeds gekenmerkt door een netwerk van 
actoren in verschillende landen. Het bestaan van importmaatschappijen en groothandelaars 
en “verkopers” in België wordt vastgesteld. 
(…) 
De criminele organisaties werken meestal volgens een algemeen anticipatief beleid, op basis 
van voorafgaande bestellingen. Ze sporen de productiezones van dieren of planten op in de 
hele wereld. Op technologisch vlak zijn ze baanbrekend. Ze investeren in professioneel 
voortplantingsmateriaal en verhandelen soorten via internet. Ze beschikken over een 
bijzonder doorgedreven kennis van de wetgeving en maken gebruik van gespecialiseerde 
advocaten. Deze organisaties beschikken over flexibele structuren, maar beperken zich in 
het algemeen tot welbepaalde soorten. Wanneer een vraag opduikt, dan wordt een nieuwe 
import-, transport-, exportstructuur opgezet... met dezelfde filièreorganisatie, maar met 
andere sleutelpersonen. Deze criminelen zetten vennootschappen op met legale activiteiten 
om de illegale activiteiten af te schermen. De aanzienlijke winsten worden witgewassen en 
opnieuw geïnvesteerd. De criminelen aarzelen niet om het lopende onderzoek te 
destabiliseren. Er zijn gevallen vastgesteld waar geld werd geboden om de getuigen te 
beïnvloeden of dierenartsen of ambtenaren om te kopen. 
 
De door de criminele markt gezochte producten veranderen: zeldzame specimens waarnaar 
de vraag toeneemt, gemak om verschillende soorten te leveren in functie van de vraag, 
uitbreiding van de steekproef van het aanbod van specimens, beïnvloeding van de vraag in 
functie van een modefenomeen. De criminelen deinzen er niet voor terug om schadelijke 
stoffen voor de (volks)gezondheid op de markt te brengen: gevaarlijke dieren, valse kaviaar, 
Bush-meat, apensmokkel, …  
De illegale verkoop van beschermde fauna en flora maakt sterke winsten mogelijk (zo 
varieert de prijs van kaviaar tussen €4.000/kg en €7.000/kg). Hoe zeldzamer de soorten 
(fauna en flora), des te duurder ze worden, des te groter de risico’s op georganiseerde 
smokkel. 
 
De smokkel inzake biodiversiteit brengt ook de rijkdom van deze biodiversiteit in het 
gedrang. Sommige soorten zijn in de landen van herkomst met uitsterven bedreigd en de 
exotische soorten die in de natuur worden vrijgelaten verstoren de lokale ecosystemen. 

 
 

Incroyable trafic 
Een powerpoint presentatie van de Dienst Inspectie Dierenwelzijn en Cites (december 2011) 

 
Lors de la palpation, un douanier a été intrigué de trouver une masse épaisse au niveau de 
la taille d’un individu. En effet l'homme avait deux oiseaux dans ses poches, et 14 autres 
dans une cache aménagée dans son short. Il portait un slip, un short aménagé, et un 
pantalon large.  L'homme est de nationalité néerlandaise et est récidiviste : BSE de 
Rochambeau 20/06/2008 pour 53 oiseaux avec un autre hollandais... 
 
Les douaniers ont saisi l'ONCFS pour qu'ils reconnaissent précisément les espèces et en 
donne la valeur. Deux coûtaient 1000 euros pièce, et les 14 autres entre 600 et 800 euros. 
Remise au SRPJ de Cayenne sur instruction du Procureur de la République.  
Comparution immédiate pour l’individu interpellé… 
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De Morgen 23 februari 2012 

 

Man onderschept op nationale luchthaven met bijna 70 zeldzame 
vogels in handbagage (3 februari 2012) 
(dit artikel is te raadplegen op www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/19076384) 

 
Vorige vrijdag 3 februari 2012 heeft de douane op de nationale luchthaven in Zaventem een 
man onderschept die bijna 70 zeldzame vogels opeengepakt in kleine kooien en zonder de 
juiste CITES-vergunning naar Marokko wou meenemen als handbagage. De dienst 
Dierenwelzijn en CITES van de FOD Volksgezondheid, die de wetgeving over beschermde en 
bedreigde diersoorten controleert, heeft de vogels voorlopig in beslag genomen. 
 
Op de nationale luchthaven van Zaventem heeft de douane op 3 februari 2012 een man 
onderschept die bijna 70 zeldzame vogels, met name negen verschillende bedreigde 
parkietsoorten en één Groenvleugel ara, wou uitvoeren naar Casablanca (Marokko).  
De man had alle vogels opeengepakt in twee kleine duivenkooien die hij als handbagage wou 
meenemen op het vliegtuig. Dit is in strijd met de regels voor het luchtvervoer van levende 
dieren, zoals vastgelegd door de International Air Transport Association (IATA). Bovendien 
beschikte de man niet over de juiste CITES-vergunningen om de vogels te mogen uitvoeren. 
De naleving van het internationale CITES-verdrag dat de handel in bedreigde diersoorten 
regelt, wordt in ons land gecontroleerd door de dienst Dierenwelzijn en CITES van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. De dienst heeft alle vogels 
tijdelijk ondergebracht in het Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van de 

http://www.health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/19076384
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Vogels (www.protectiondesoiseaux.be) in Anderlecht. De man moet nog verhoord worden 
door de douane.  
 
Het CITES-Verdrag regelt sinds 1975 de internationale handel in bedreigde dier- en 
plantensoorten. Deze telt momenteel 175 leden, waaronder Marokko en alle lidstaten van 
de Europese Unie. CITES beschermt 5.000 diersoorten en 28.000 plantensoorten. Parkieten 
staan voor het grootste deel vermeld op Bijlage II van het verdrag, wat betekent dat ze 
internationaal verhandeld kunnen worden als ze over de passende CITES-documenten 
beschikken. 
 

 

BIJLAGE 6: ARTIKEL 2 MB 7 MEI 2011 (BS 14 JUNI 2011) 
 

Art. 2. § 1. De in het Vlaamse Gewest afgegeven gesloten pootringen, zoals vermeld in 

artikel 41, § 1, 1°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, moeten voldoen aan de volgende 

normen: 

1° De pootringen moeten van een dergelijke kwaliteit zijn dat de binnendiameter noch langs 

fysische noch langs chemische weg kan worden veranderd. De pootringen mogen niet 

uitgevijld, gerekt, doorgezaagd of op enige andere wijze aangepast worden; 

2° de pootringen zijn vervaardigd van verhard aluminium, met een treksterkte van van 

minimum 250 Newton/mm
2
 en maximum 280 Newton/mm

2
; 

3° de pootringen zijn voorzien van een kleurlaag die voor elk jaar waarin de ring wordt 

aangebracht, verschillend is; 

4° de pootringen moeten cilindervormig zijn en de beide openingen ervan moeten dezelfde 

diameter bezitten; 

5° het unieke merkteken op de pootringen moet ten minste de volgende vermeldingen 

bevatten : 

a) de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht; 

b) de aanduiding van de binnendiameter in millimeter tot op één tiende van een millimeter 

nauwkeurig; 

c) de initialen of een hiermee overeenstemmende lettercode van de erkende vereniging die de 

ring uitgeeft; 

d) het unieke kweeknummer van de kweker die de pootring heeft aangevraagd bij de in c) 

vermelde erkende vereniging; 

e) per ring een uniek nummer. 

De vermeldingen op de pootringen moeten op zulke wijze zijn aangebracht dat zij leesbaar 

blijven gedurende de hele gebruiksduur van de ring. 

6° de pootringen, aangebracht bij vogels van een bepaalde soort, moeten voldoen aan de voor 

de betrokken soort vastgelegde maximumbinnendiameter, uitgedrukt in millimeter tot op één 

tiende van een millimeter nauwkeurig, zoals bepaald in de bijlage. Voor soorten waarvoor 

geen maximumbinnendiameter is bepaald in de bijlage moet de ring passend zijn, conform 

artikel 42, eerste lid, 4°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009. Voor deze laatste soorten is 

in de laatste kolom van de bijlage de afkorting « NB » toegevoegd, waarmee wordt 

aangegeven dat de maximumbinnendiameter « niet bepaald » is. 

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, 2°, kunnen pootringen voor roofvogels (Accipitriformes ) 

vervaardigd zijn van roestvrij staal. Dergelijke stalen ringen moeten niet voorzien zijn van een 

kleurlaag zoals vermeld in paragraaf 1, 3°. 

In afwijking van paragraaf1, 2°, kunnen pootringen voor vogelsoorten, behorend tot een van 

de volgende ordes, vervaardigd zijn van kunststof of roestvrij staal : 

1° eendachtigen (Anseriformes ); 

http://www.protectiondesoiseaux.be/
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2° ooievaarachtigen (Ciconiiformes ); 

3° hoendervogels (Galliformes ); 

4° kraanvogelachtigen (Gruiformes ); 

5° steltloperachtigen (Charadriiformes ); 

6° duifachtigen (Columbiformes ); 

7° pelikaanachtigen (Pelicaniformes ). 

 

 

BIJLAGE 7: RINGFRAUDE 
537

  

 

 

                                                 
537

 Foto’s afkomstig van het ANB. 
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BIJLAGE 8: FRAGMENTEN UIT HET ZWARTBOEK VAN DE VOGELBESCHERMING 
 

Titelpagina en inleiding (p1-4) 
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(Overtredingen in volières: p 5) 

 
(lijst van overtredingen in volières is weggelaten: p 6-11) 

(Illegale vogelvangst p12) 

 
(lijst van illegale vogelvangst is weggelaten: p 12-19) 
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(5. Detailbesprekingen: p 26-27) 
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BIJLAGE 9: ARTIKEL ANB 
 

http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120226_019 
zondag 26 februari 2012 

 

In 2011 heeft het Agentschap Natuur en Bos 400 boetes uitgedeeld voor stroperij. Dat meldt 

VRT. Daarmee is het aantal boetes verdubbeld ten opzichte van 2010. Vlaams minister van 

Milieu Joke Schauvlieghe (CD&V) kondigt maatregelen aan.  

Bijna de helft van de boetes die agentschap uitdeelde, hielden verband met het stropen van 

beschermde diersoorten zoals zang- en roofvogels. De meeste gevallen zijn gesitueerd in 

West-Vlaanderen. 

Andere geliefde doelwitten voor stropers zijn patrijzen, vossen, steenmarters en reeën. Er 

werd in 2011 ook onwettig gevist op paling en snoekbaars. 

Het agentschap nam vorig jaar duizenden netten, lokfluitjes, klemmen en andere illegale 

hulpmiddelen in beslag.  

 

Schauvliege wil meer natuurinspecteurs 

Vlaams minister van Milieu Joke Schauvlieghe (CD&V) wil de stijging van het illegale 

stroppen aanpakken. Ze is daarom van plan het aantal natuurinspecteurs verhogen van 26 tot 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120226_019
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BIJLAGE 10: ARTIKEL POLITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 11: DE SORTEERNOTA 538 

 
De ‘sorteernota’ van het Openbaar Ministerie heeft als doel, op basis van onder andere het 

maatschappelijk belang, een aantal technisch-juridische, rechtseconomische, criminologische 

en praktische overwegingen, te bepalen welke dossiers door de parketten zelf zullen worden 

behandeld en welke dossiers zullen worden overgemaakt aan de Afd. MMC, zodat ieder PV 

een passend gevolg zal krijgen. Bij het opstellen van deze 'sorteernota' werd onder meer 

rekening gehouden met het feit dat de parketten slechts over een beperkte capaciteit 

beschikken om milieudossiers te behandelen." De 'sorteernota' van het Openbaar Ministerie 

doet geen afbreuk aan de prioriteitennota, doch biedt de magistraten de mogelijkheid aan de 

hand van objectieve criteria op snelle en onafhankelijke wijze een beslissing te nemen binnen 

de opgelegde termijn. Bovendien blijft elke Procureur des Konings binnen zijn 

arrondissement vrij een eigen beleid te voeren, rekening houdend met onder meer de 

beschikbare capaciteit en middelen. 

Milieudossiers die niet aan de Afdeling MMC kunnen worden overgemaakt voor het 

opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete
539

: 

 

1. dossiers m.b.t. feiten van vóór 1 mei 2009 (milieuhygiënerecht) of 25 juni 2009 

(milieubeheersrecht); 

2. dossiers die in aanmerking komen voor een sepot van technische aard; 

3. dossiers waarin een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf zich lijkt op te dringen; 

                                                 
538

 VHRM, Milieuhandhavingsprogramma 2010, Bijlage 3 (programma: parketten), 103-104. 
539

 Eigen aanduiding. 
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4. dossiers waarin sprake is van exploitatie zonder enige milieuvergunning, zonder dat er (een 

begin van) regularisatie is; 

5. dossiers die betrekking hebben op het beheren of het achterlaten van gevaarlijke 

afvalstoffen of grote hoeveelheden illegale afvalstoffen, zonder dat er (een begin van) 

sanering is; 

6. dossiers die betrekking hebben op betekenisvolle schade aan natuurelementen (beschermde 

dier- en/of plantensoorten, ecosystemen, vegetaties, kleine landschapselementen, bossen, 

bermen, graslanden, oppervlaktewateren, …) zonder dat er (een begin van) sanering of (een 

begin van) regularisatie is; 

7. dossiers met herhaaldelijke of zeer ernstige hinder (aanwezigheid benadeelden); 

8. dossiers waar er een samenhang is met andere (gemeenrechtelijke) misdrijven (bvb. 

valsheid in geschriften, nog niet geregulariseerde stedenbouwinbreuken, …); 

9. dossiers waarin sprake is van een belangrijk vermogensvoordeel (met name dossier 

waarvoor men het nuttig geacht heeft het vermogensvoordeel te berekenen); 

10. dossiers waarin sprake is van recidive of herhaaldelijk opgestelde processen-verbaal voor 

soortgelijke misdrijven; 

11. dossiers in het kader van specifieke lokale, ressortelijke, gewestelijke of federale 

prioriteiten (bvb. prioriteiten opgenomen in het milieuhandhavingsprogramma van de 

Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving); 

12. dossiers waarbij na 180/360 dagen is gebleken dat de feiten gevat in het initieel proces-

verbaal uitmonden naar meerdere feiten of naar meerdere daders en er geen afsplitsing 

mogelijk is naar afzonderlijke feiten en/of daders; 

13. dossiers i.v.m. schending van artikel 16.6.1.§2, 1° en/of 2° DAMB (opzettelijk niet-

uitvoeren, betalen of negeren van opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke 

geldboeten, veiligheidsmaatregelen of door de rechter opgelegde maatregelen of opzettelijke 

schending van toezichtsrechten). 

 

Milieudossiers die in elk geval aan de Afdeling MMC kunnen worden overgemaakt voor 

het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete
540

: 

 

1. niet-prioritaire dossiers 

2. dossiers inzake de overschrijding van emissienormen 

3. inrichtingen die ontoereikend zijn vergund 

 

Aanbeveling: de leden van het coördinatieteam achten het aangewezen het beslissingsmoment 

vroeg in de procedure in te lassen (vroege triage), waarbij enkel dossiers waaraan het parket 

een gevolg wenst te geven, verder behandeld worden op het niveau van het parket. 

 

 

BIJLAGE 12: RARE BIRD EGG THIEF, WITH COLLECTION OF 700 SNATCHED 

FROM NESTS, JAILED
541 

Peter Walker, Tuesday 13 December 2011 18.26 GMT  

 
Matthew Gonshaw sentenced to six months for raids on rare breeding birds including golden 

eagle and osprey. 

                                                 
540

 Eigen aanduiding. 
541

 Dit artikel is raadpleegbaar op: www.guardian.co.uk en 

https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,8674425&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

 

http://www.guardian.co.uk/profile/peterwalker
http://www.guardian.co.uk/
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One box from Matthew Gonshaw's hoard of wild birds' eggs, which included those of avocets, 

red kites and merlins. Photograph: Met Police/AP 

A prolific and serial stealer of rare wild birds' eggs has been handed a fourth jail sentence for 

his activities after he admitted possessing eggs from such species as the osprey and golden 

eagle. 

Matthew Gonshaw, 49, from Bow, east London, was described by prosecutors as one of the 

UK's most active and persistent egg thieves, whose targeting of osprey and golden eagle nests 

was "unprecedented". 

He was found with almost 700 wild bird eggs at his home. Some of the golden eagle eggs 

were stolen just before the birds hatched, meaning Gonshaw removed almost full-term chicks. 

Gonshaw was jailed for six months by Thames magistrates after admitting 10 offences under 

the Wildlife and Countryside Act. He had been jailed for similar offences in 2002 and twice 

again in 2005. 

Police are now applying for an anti-social behaviour order against Gonshaw. He could be 

imprisoned for five years and fined £20,000 if he offends again. 

Gonshaw, described as a loner with an encyclopedic knowledge of wild birds, was arrested in 

June this year on the Isle of Rum, in the Hebrides, for stealing wild bird eggs, including those 

of the osprey and golden eagle. 

A team from Scotland Yard's wildlife crime unit and the Royal Society for the Protection of 

Birds searched his London home, finding more than 700 eggs as well as maps, climbing 

equipment and camouflage clothes. 

At court on Tuesday, Gonshaw admitted possessing 652 "ordinary" wild bird eggs, as well as 

those from birds such as red kites, peregrine falcons, redwings and merlins. He also confessed 

to possessing 12 avocet, eight osprey and seven golden eagle eggs. 

http://www.guardian.co.uk/environment/birds
http://www.guardian.co.uk/environment/wildlife
http://www.guardian.co.uk/society/2005/jan/21/environment.environment
http://www.guardian.co.uk/society/2005/jan/21/environment.environment
http://www.guardian.co.uk/uk/ukcrime
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"This represents a methodical and meticulously planned venture by you, targeting rare 

breeding birds, placing them in peril and causing great loss to local communities," said the 

judge, William Ashworth, upon sentencing Gonshaw. 

Becky Owen, prosecuting, said 45 of the eggs found in Gonshaw's home were found to be 

from the rarest, "schedule one", bird species. 

Egg thieves usually drill tiny holes in eggs to remove the contents so they can be displayed, 

Owen said. However, a number of the seized eggs had "large and untidy holes", suggesting 

Gonshaw had removed developing chicks. 

She added: "The experts say that the most significant of these eggs where the developing 

chicks had been taken out at a late stage were the three golden eagle eggs. 

"The RSPB are of the view that the defendant is focused on rare breeding birds and that his 

theft of the osprey and golden eagle eggs is unprecedented in recent times. They don't know 

of any other individual targeting so regularly the same species and the same nests." 

In addition to the prison term, the judge also ordered the forfeiture and destruction of the eggs 

and of Gonshaw's collection and storage equipment. 

Mark Thomas, investigating officer for the RSPB, said Gonshaw was "one of the most prolific 

wild bird egg collectors in the UK". He added: "The theft of the golden eagle eggs in 

particular was incredibly cruel. He took them about one week from hatching and he has 

basically removed a live chick from the eggshell for his own personal satisfaction." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guardian.co.uk/environment/rspb
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BIJLAGE 13: ARTIKEL  (26 APRIL 2012) 

 

 
 

 

BIJLAGE 14: ARTIKEL (DE MORGEN MAART 2012) 
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BIJLAGE 15: ARTIKEL M.B.T. CORR. IEPER 26 APRIL 2010 O.M. T./D.A., S.B. EN 

R.L., NIET GEPUBLICEERD. 

 
Verbeurdverklaring voor illegaal verhandelen van vogels

542
 

maandag 26 april 2010 om 13u51  

Deerlijk - De Ieperse rechter heeft maandag twee mannen een verbeurdverklaring opgelegd van in totaal 

116.800 euro, geld dat ze verdienden met het verhandelen van illegaal verkregen vogels. De twee moeten ook 

Vogelbescherming Vlaanderen een schadevergoeding betalen van 6.250 euro.  

Het gerecht viel binnen in de zaak van een 39-jarige man in Wervik en bij een 61-jarige man uit 

Deerlijk. Er werden heel wat vogels in  

beslag genomen, waaronder een aantal zeldzame exemplaren. Daarnaast werden er netten en ander 

materiaal gevonden. 

 

De Wervikaan bleek onder meer in Nederland, Frankrijk en Italië vogels te vangen. Bovendien haalde 

hij volgens Vogelbescherming Vlaanderen, die zich burgerlijk partij stelde in de zaak, 

kroeskoppelikanen uit Albanië. In Zuid-Frankrijk roofde hij in één keer 164 eieren van steltkluten. Bij 

de inval werden in zijn diepvries een zeventigtal dode vogels, waaronder enkele zeldzame 

exemplaren, aangetroffen.  

Ook bij de man in Deerlijk werden vogels in beslag genomen. De rechter veroordeelde man uit Wervik 

tot het betalen van een vermogensvoordeel van 85.600 euro. Dat geld zou hij hebben verdiend met de 

verkoop van illegaal verkregen vogels en met de verkoop van eenden en ganzen. Ook moet hij 

Vogelbescherming Vlaanderen 3.750 euro schadevergoeding betalen en kreeg hij zeven maanden cel 

en een geldboete.  

De tweede beklaagde werd veroordeeld tot het betalen van een verbeurdverklaring van 31.200 euro 

en een schadevergoeding van 2.500 euro. Hij kreeg een celstraf van zes maanden met uitstel en een 

geldboete eveneens deels met uitstel.  

 

 

BIJLAGE 16: ROOFVOGELVERVOLGING 
 

Het is algemeen bekend dat sommige jagers vossen en roofvogels als concurrenten 

beschouwen, omdat het voedsel van deze vogels onder meer uit jachtwild (bijvoorbeeld: 

konijnen, fazanten en andere kleine zoogdieren en vogels) bestaat
543

. Het gebeurt dan ook 

regelmatig dat deze jagers vergiftigde lokazen uitleggen om de vossen en de roofvogels te 

bestrijden. De buizerd is hier het grootste slachtoffer van, omdat zijn voedsel voor een groot 

                                                 
542

 Dit artikel is te raadplegen op: www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/verbeurdverklaring-voor-illegaal-

verhandelen-van-vogels/article-1194722057707.htm. 
543

 Gent 16 maart 2012 O.M. t./E.D., niet gepubliceerd. 

http://www.focus-wtv.be/deerlijk/city-1184688917779.htm
http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/verbeurdverklaring-voor-illegaal-verhandelen-van-vogels/article-1194722057707.htm
http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/verbeurdverklaring-voor-illegaal-verhandelen-van-vogels/article-1194722057707.htm
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deel uit aas bestaat. Hieronder enkele cijfergegevens uit het handhavingsrapport van 2010 van 

het ANB. 

 

Van alle dode roofvogels die werden gemeld tussen begin 2006 en eind 2010, wordt geschat 

dat 51 % stierf aan een natuurlijke dood, een ongeval of een onbekende oorzaak
544

. Naast aan 

natuurlijke doodsoorzaken en het verkeer, sterven de meeste roofvogels aan vergiftiging
545

. In 

42 % van de gemelde dode roofvogels (van 2006 t.e.m. 2010) werd een vergif aangetroffen, 

terwijl slechts in 7% van de gevallen afschot de doodsoorzaak vormde
546

. Carbofuran bleek 

de grootste boosdoener, op afstand gevolgd door strychnine en aldicarb
547

. Dit zijn drie uiterst 

schadelijke en voor de mens gevaarlijke pesticiden. Hoewel het gebruik van carbofuran al 

sinds eind 2008 door de Europese Commissie verboden werd omdat uit onderzoek bleek dat 

het niet op een veilige manier kon worden gebruikt, bleek het ook in 2010 nog het meest 

gebruikte gif
548

.  

 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat ook nestverstoring (het uit de boom gooien van nesten, 

het vernielen van eieren, het omzagen van de nestboom, het doden van de jongen...)  een niet 

te onderschatten oorzaak is van doelbewuste roofvogelsterfte
549

. In 2010 was opzettelijke 

nestverstoring daar namelijk de belangrijkste doodsoorzaak door toedoen van de mens en, 

hoewel er voor België onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, is er geen enkele reden om 

aan te nemen dat dit voor België anders zou zijn
550

.  

 

Grafiek: evolutie van gemelde dode roofvogels van 2006 tot 2010
551
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 Vermoedelijk omvat deze categorie nog een aantal vergiftigingen d.m.v. onbekende giffen, die in het labo niet 

konden worden aangetoond (ANB, Handhavingsrapport 2010, 27.). 
545

 ANB, Handhavingsrapport 2010, 27. 
546

 ANB, Handhavingsrapport 2010, 27. 
547

 ANB, Handhavingsrapport 2010, 28. 
548

 Namelijk meer dan 60% van de onderzochte vergiftigde roofvogels, bleek d.m.v. carbofuran vergiftigd ( ANB, 

Handhavingsrapport 2010, 28). 
549

 ANB, Handhavingsrapport 2010, 25. 
550

 Verder onderzoek is echter noodzakelijk om deze problematiek beter in beeld te krijgen. Het ANB 

Handhavingsrapport  stelt voor binnen de Vlaamse natuurbeschermingswereld een structuur op te zetten naar 

analogie met de Werkgroep Roofvogels in Nederland die instaat voor de controle van roofvogelnesten. (ANB, 

Handhavingsrapport 2010, 25).  
551

 ANB, Handhavingsrapport 2010, 25. 
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BIJLAGE 17: TABEL VAN OPVANGKOSTEN VOC 
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BIJLAGE 18: RELEVANTE ARTIKELEN UIT DE STATUTEN VAN 

VOGELBESCHERMING VLAANDEREN VZW 
 
Artikel 2.  

De vereniging heeft tot doel om in het werkingsgebied iedere actie of activiteit te ontplooien die 

bijdraagt tot verbetering van de bescherming, het behoud, het welzijn, het statuut, het leefgebied en de 

studie van iedere in het wild levende vogelsoort die voorkomt in het werkingsgebied, waarbij het geen 

rol speelt of deze soort behoort tot de Vlaamse, Europese of mondiale avifauna. Ook kan de 

vereniging in dezelfde zin acties of activiteiten ontplooien met betrekking tot de bescherming en het 

behoud van andere wilde fauna en haar biotopen.  De vereniging heeft ook tot doel de 

gemeenschappelijke belangen, rechten en eisen van de leden op het vlak van vogelbescherming en wat 

ermee samen gaat, ook in rechte, te verdedigen. 

 

Artikel 3.  

De vereniging kan zonder beperking en met alle mogelijke wettelijke middelen iedere daad stellen en 

bepaalde prioriteiten nastreven ter verwezenlijking van haar doelstellingen.  Daaronder worden onder 

ander begrepen:het beperken van de oorzaken van verminderen en/of uitsterven van iedere in het wild 

levende vogel- en andere wilde diersoort en hun ondersoorten (hierna ‘wilde soorten’ genoemd);(…)   

 

Artikel 7  

§1. De vereniging heeft ook tot doel om haar doelstellingen in rechte te verdedigen en te 

verwezenlijken.  Zij kan in rechte optreden zowel naar aanleiding van plaatselijke feiten als naar 

aanleiding van regelgeving van welke aard ook, uitgaande van de overheid (…). 

§2. De vereniging kan vergoeding, stopzetting, voorkoming en herstel eisen van iedere vorm van 

morele of materiële schade, voortvloeiende uit de schade aan voornamelijk haar vermogen en haar 

statutaire doelstellingen.  Zij kan vergoeding eisen wegens schade toegebracht aan in het wild levende 

vogelsoorten en hun leefgebieden.  Hetzelfde geldt ten aanzien van andere in het wild levende 

diersoorten.  Zij kan vergoeding van schade eisen wanneer de vogels of ander wilde diersoorten 

onterecht gevangen, bejaagd of op andere wijze geschaad worden.  

 

 

BIJLAGE 19: VLAAMSE BROEDVOGELATLAS 2004 (63-64) 

 
Achteruit-
gang 

Uiterst  
zeldzaam 
<= 100 paren 

Zeer zeldzaam 
101-500 paren 

Zeldzaam 
501-5000 
paren 

Vrij zeldzaam 
5001-10000 
paren 

Niet zeldzaam 
> 10000 paren 

76-100 % 
 
51-75 % 
 
26-50 % 
 
<= 25 % 

Met uitst. 
Bedreigd 
Met uitst. 
bedreigd 
Bedreigd 
 
Zeldzaam 

Met uitst. 
Bedreigd 
Bedreigd 
 
Kwetsbaar 
 
Niet bedreigd 

Bedreigd 
 
Bedreigd  
 
Kwetsbaar 
 
Niet bedreigd 

Kwetsbaar 
 
Kwetsbaar  
 
Achteruitgaand 
 
Niet bedreigd 

Achteruitgaand 
 
Achteruitgaand  
 
Achteruitgaand 
 
Niet bedreigd 

Tabel 1. Schematisch overzicht van de indeling in Rode Lijst-categorieën op basis van het 
trendcriterium en het zeldzaamheidscriterium. 

 
CRITERIA VOOR OPNAME IN RODE LI J S T 
 

Aantalstrend 
De mate van achteruitgang is een belangrijk criterium voor opname in de Rode Lijst. Om de 
langetermijntrend te bepalen werd in de mate van het mogelijke tot in de eerste helft van de 
20ste eeuw teruggekeerd. Van de meeste soorten werd echter pas in de jaren 60 
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kwantitatieve informatie over de Vlaamse populatiegrootte beschikbaar. LIPPENS & WILLE 
(1972) en DEVILLERS et al. (1988) zijn de belangrijkste referentiepunten voor het berekenen 
van trends en hebben betrekking op respectievelijk de perioden 1961-1968 en 1973-1977. 
We moeten er evenwel rekening mee houden dat een aantal vogelsoorten in die tijd reeds 
een dalende trend kenden en de berekende afname bijgevolg een onderschatting is van de 
werkelijke trend gedurende de laatste 50 tot 100 jaar. 
Een probleem betreft de trendbepaling bij de meer algemene soorten (> 10.000 paren) 
waarvan nauwelijks of geen betrouwbare aantalsschattingen beschikbaar zijn. Alleen een 
goed en langlopend monitoringsprogramma kan hiervoor in de toekomst een oplossing 
bieden. Met goede trendgegevens van algemenere soorten zouden wellicht heel wat meer 
soorten in de categorie ‘achteruitgaand’ belanden. 
 
Populatiegrootte 
Hoe kleiner de populatiegrootte, hoe groter het risico op een volledige verdwijning. Het is 
wetenschappelijk moeilijk te bepalen onder welk minimumaantal een populatie moet duiken 
vooraleer men kan spreken van bijvoorbeeld een bedreigde of kwetsbare populatie, temeer 
omdat dit niveau sterk soort- en oppervlakteafhankelijk is. De keuze voor de vijf 
aantalsklassen die in de Rode Lijst worden onderscheiden (Tabel 1),is dan ook vrij arbitrair 
maar levert ons inziens een goed verdedigbare selectie van soorten op in de verschillende 
Rode Lijst-categorieën. In dit verband dient te worden opgemerkt dat een kleine 
populatiegrootte in een bepaalde regio niet automatisch op problemen wijst voor een soort. 
Elke soort bereikt ergens de rand van haar verspreidingsareaal en komt daar van nature 
meestal in lage aantallen voor. Het gaat om soorten die ondergebracht worden in de 
categorie ‘zeldzaam’. Pas wanneer die zeldzame soorten een significante afname vertonen (> 
25 %) worden ze opgenomen in de Rode Lijst. 
 
Areaalveranderingen 
Een afname van een soort begint vaak in de marginale broedgebieden of aan de rand van 
het broedareaal. Dit resulteert in het geleidelijk inkrimpen van het verspreidingsareaal. 
Daarbij is het niet uitgesloten dat de soort tezelfdertijd in meer optimale kerngebieden goed 
standhoudt.. Een probleem voor deze (en de vorige) Vlaamse Rode Lijst is de moeilijkheid 
om een bruikbare maat te vinden voor areaalveranderingen. Een veelgebruikte maat is de 
toename of afname van het aantal bezette atlashokken. De verspreidingsgegevens die in 
deze atlas werden verzameld zijn helaas nauwelijks of niet op een gestandaardiseerde 
manier te vergelijken met die van de Belgische broedvogelatlas (ander hokkensysteem) 
zodat wijzigingen in het broedareaal niet als een bijkomend criterium gebruikt werden. 
 
Aantal broedlocaties 
Soorten die slechts in een klein aantal gebieden tot broeden komen, zijn extra kwetsbaar 
voor lokale negatieve factoren. Eén enkele dramatische gebeurtenis of ingreep in die 
gebieden kan tot het verdwijnen van die soorten leiden. Daarom kan het statuut van het 
broedgebied het risico op het uitsterven van de soorten helpen inschatten. Er is immers een 
groot verschil tussen soorten die in een natuurreservaat met een goed beheer broeden en 
soorten die voorkomen op een opgespoten terrein dat op termijn moet plaats maken voor 
industrie. Het feit dat nogal wat koloniebroeders zeer plaatselijk én op tijdelijk geschikte 
terreinen broeden, vraagt extra aandacht voor die groep. Er werden in de Rode Lijst twee 
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categorieën onderscheiden: soorten die in slechts één broedgebied voorkomen en soorten 
waarbij minstens 70 % van de Vlaamse populatie in drie of minder gebieden voorkomt. 
 
Habitatkeuze 
Soorten met een brede habitatkeuze zijn minder gevoelig voor uitsterven dan soorten die 
sterk gebonden zijn aan één bepaald biotooptype, zeker als het gaat om zeldzame of 
bedreigde biotopen. In VAN LANDUYT (2002) wordt een Rode Lijst gegeven van 
ecotoopgroepen in Vlaanderen. Op basis van hun zeldzaamheid en mate van achteruitgang 
krijgen ecotopen het etiket ‘met verdwijning bedreigd’, ‘bedreigd’ (o.a. hoogstrand en 
zeereep, vochtige heiden) of ‘kwetsbaar’ (o.a. schorren en begroeide slikken, droge heiden) 
toebedeeld. Vogelsoorten die sterk afhankelijk zijn van die categorieën van ecotopen 
werden ook op de Rode Lijst broedvogels geplaatst. 
 
 


