9 september 1981. - Koninklijk Besluit betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse gewest
(Belg. Staatsblad. van 31 oktober 1981)
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BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, inzonderheid op artikel 31, gewijzigd door het koninklijk besluit van
10 juli 1972;
Gelet op de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel
op 10 juni 1970 en goedgekeurd bij wet van 29 juli 1971;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op artikel 6, §
1, III, 5;
Gelet op de beschikking M(72)18 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 30
augustus 1972 met betrekking tot de bescherming van de vogelstand;
Gelet op de tweede beschikking M(76)15 van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van
24 mei 1976 met betrekking tot de bescherming van de vogelstand;
Gelet op de Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand;
Gelet op het advies van de Raad van State
Op de voordracht van Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap en na beraadslaging in de Vlaamse
Executieve,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij:
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Artikel 1. - [Dit besluit is van toepassing op alle vogels behorende tot een van de op het Europese grondgebied
van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen in het wild voorkomende vogelsoorten. Daarin worden alle
ondersoorten, rassen of variëteiten van deze vogelsoorten begrepen, [ongeacht hun geografische herkomst en]
ongeacht of de vogels levend, dood of opgezet zijn.] (B.V.R. van 24 mei 1995, art. 1, § 1; B.V.R. van 2 november
1985, art. 2)
[ Vallen echter niet onder de bepalingen van dit besluit:
1° de in artikel 3 van het jachtdecreet van 24 juli 1991 vermelde vogelsoorten die als wild gerangschikt zijn;
2° de tamme duivenrassen en de tamme zwanen ( Cygnus cygnus en Cygnus olor), die worden gehouden op een erf
of in een park voor de opbrengst van vlees, eieren en pluimen;
3° de in gevangenschap geboren en gekweekte vogels, genoemd in bijlage I, geringd met een gesloten voetring,
volgens de voorwaarden bepaald in artikel 7ter;
4° de kwetsbare soorten die door de Vlaamse regering zullen worden aangewezen.] ( B.V.R. 18 december 1998,
art. 1)
5° [de in-, uit- en doorvoer van vogels of van hun krengen die behoren tot uitheemse soorten, zoals bedoeld in
artikel 6, §1, III, 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. ] (BVR 8 maart
2002, art. 1)
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Gewijzigd door:
- K.B. van 16 december 1981
- B.V.R. van 20 november 1985( BS 31/12/85), 4 november 1987(BS 28/11/87), 14 december 1988 ( BS 20/7/89), 7 januari 1992 (BS
2/7/92), 24 mei 1995 (BS 05/08/95), 9 december 1997 (BS 23/12/97), 18 december 1998 (BS 20/01/99), 8 maart 2002 (BS 04/04/2002), 7
juni 2002 (BS 18/07/2002), 4juni 2004 (B.S. 24/08/2004) en 9 september 2005 (B.S. 23/09/2005; I. 15/11/2005).

Art. 2. - Behalve andersluidende aanduidingen wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder:
− eieren: volledig zowel als uitgeblazen eieren en eierschelpen van de vogelsoorten die onder de
bepalingen van dit besluit vallen;
− nesten: bewoonde of in aanbouw zijnde nesten;
− Minister: de Minister of Staatssecretaris van de Vlaamse Gemeenschap, bevoegd voor de jacht en de
vogelbescherming in het Vlaamse Gewest.

HOOFDSTUK II. - Het bemachtigen, het vervoeren, het bezitten en het verhandelen van vogels
Art. 3. - [Het is te allen tijde en om het even waar verboden de vogels bedoeld in artikel 1, [gemakkelijk
herkenbare delen van deze vogels of uit deze vogels verkregen producten, evenals hun eieren](BVR van 7 juni
2002, art. 1), te bemachtigen, te doden of te verdelgen, te vervoeren, door te voeren en, zelfs tijdelijk, in of uit te
voeren behoudens de in dit besluit vermelde afwijkingen.] (B.V.R. van 8 maart 2002, art. 2)
[Het is eveneens verboden nesten van de vogels die onder de toepassing van dit besluit vallen opzettelijk te verstoren, weg te nemen of te vernielen.] (B.V.R. van 24 mei 1995, art. 2)
Het is eveneens verboden volwassen vogels op of nabij hun nest te fotograferen of te filmen of te pogen dit te
doen, uitgezonderd bij de nesten die zich bevinden op een bewoond erf.
[ Art. 4. §1. [Indien] geen andere bevredigende oplossing bestaat mogen, in afwijking van artikel 3, de hierna
vermelde vogels evenals hun eieren en jongen worden bestreden, verjaagd gevangen, gedood, of vernield (BVR
8 maart 2002, art. 3,1°):
a) [...] ( BVR 8 maart 2002, art. 3, 2°);
b) spreeuwen : in tuinen en boomgaarden: elk jaar van 1 mei tot en met 30 september, ter voorkoming
van belangrijke schade aan gewassen; in parken, plantsoenen en afzonderlijke bomen of bomenrijen in de
nabijheid van gebouwen: telkens tijdens de periode van 1 oktober tot en met 30 april, in het belang van
de volksgezondheid en de openbare veiligheid;
c) zwarte kraaien, gaaien en eksters: het hele jaar door op de akkers en in de bossen ter voorkoming van
belangrijke schade aan gewassen en ter bescherming van de fauna;
d) kokmeeuwen en zilvermeeuwen: het hele jaar door, in het belang van de veiligheid van de vliegvelden
en van de volksgezondheid, op de hierna vermelde terreinen:
1. binnen de grenzen van de vliegvelden van de Regie der luchtwegen te Antwerpen-Deurne,
Brussel-Nationaal, Oostende en Wevelgem ;
2. binnen de grenzen van de militaire vliegvelden te Melsbroek, Sint-Truiden, Koksijde,
Oostduinkerke en Peer (Kleine Brogel);
3. binnen de grenzen van het huisvuilstort van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor
de kempen te Olen-Herentals.

§ 2. De in § 1 bedoelde handelingen mogen worden gesteld:
a) Wat de [...] spreeuwen betreft: door de eigenaar, de huurder, de exploitant of de grondgebruiker, door
de houders van het jachtrecht, door de beëdigde wachters van de houders van het jachtrecht, door de
houders van een jachtverlof die een schriftelijke vergunning bezitten van de grondgebruiker of de houder
van het jachtrecht, nadat deze personen per aangetekende brief [[het provinciaal diensthoofd van de
afdeling Natuur] (BVR 9 september 2005, art. 11,1°) en] de burgemeester van de gemeente waar ze de
verdelging uitvoeren, hebben verwittigd. Deze [kunnen], bij gemotiveerde beslissing, de bestrijding zo
nodig verbieden (BVR 8 maart 2002, art. 3,3°);( B.V.R. 9 december 1997, art. 1);( B.V.R. 18 december
1998, art. 2);
b) Wat de zwarte kraaien, gaaien, eksters, kokmeeuwen en zilvermeeuwen betreft: door de eigenaar of de
grondgebruiker, door de houder van het jachtrecht zo nodig voor zijn genodigden en zijn beëdigde
wachters, nadat deze personen per aangetekende brief [[het provinciaal diensthoofd van de afdeling
Natuur] (BVR 9 september 2005, art. 11,1°) en] de burgemeester van de gemeente waar zij de
verdelging uitvoeren hebben verwittigd. Deze [kunnen], bij gemotiveerde beslissing, de bestrijding zo
nodig verbieden of beperken ( B.V.R. 9 december 1997, art. 1);( B.V.R. 18 december 1998, art. 2)
c) Voor alle vermelde soorten: door de ambtenaren en de aangestelden van het bestuur Landinrichting, in
gans hun ambtsgebied.
De particulieren die tot de bestrijding van voormelde vogels overgaan, moeten een verzekering voor burgerlijke
aansprakelijkheid hebben afgesloten waarvan de waarborg tenminste de bedragen dekt die vermeld zijn in
artikel
3, 1° van het koninklijk besluit van 15 juli 1963 tot instelling van de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering voor het bekomen van een jachtverlof of een jachtvergunning.
§ 3. Voor de in § 1 bedoelde bestrijding mogen de in § 2 vermelde personen, onder hun verantwoordelijkheid,
gebruik maken van:
a) Wat betreft de spreeuwen, [...] kokmeeuwen en zilvermeeuwen: vuurwapens, eventueel zonder
jachtverlof, afschrikkingsmiddelen of roofvogels waarvan het bezit overeenkomstig de bepalingen van
dit besluit regelmatig werd vergund. (B.V.R. 8 maart 2002, art. 3, 4°)
b) Wat betreft de zwarte kraaien, gaaien en eksters:
− vuurwapens, eventueel zonder jachtverlof;
− afschrikkingsmiddelen;
− trechtervallen waarin de wanden bestaan uit draden waartussen een cirkel met een straal van 2
cm kan worden getrokken.
[Deze trechtervallen mogen worden gebruikt van 16 februari tot en met 15 oktober op akkers en van
16 februari tot en met 10 juli in de bossen. Buiten deze periodes mogen de trechtervallen niet
vangklaar worden opgesteld.] ( B.V.R. van 24 mei 1995, art. 3).
Personen die dergelijke vallen wensen te gebruiken, moeten vooraf [het provinciaal diensthoofd
van de afdeling Natuur] (BVR 9 september 2005, art. 11, 2°), bevoegd voor de provincie,
schriftelijk op de hoogte brengen van de plaats waar de val zal worden opgesteld en
schriftelijk verklaren dat zij toezicht van de overheidsbeambten, vermeld in artikel 24 van de
jachtwet van 28 februari 1882 aanvaarden. De vallen moeten dagelijks worden nagezien en
alle andere vogels dan kraaien, eksters en Vlaamse gaaien moeten dadelijk in vrijheid worden
gesteld. In de val mogen geen slachtafvallen of vlees worden gebruikt als lokmiddel;
− roofvogels waarvan het bezit overeenkomstig de bepalingen van dit besluit werd vergund.
Het gebruik van andere middelen of tuigen is verboden voor de bestrijding van alle hierboven vermelde soorten.
De nesten, eieren en jongen van die soorten mogen worden verstoord, vernield of weggenomen door voormelde
personen in de in § 1 aangeduide perioden.
Het schieten in nesten in bomen is echter verboden.

Het vervoeren van de vogels evenals hun eieren, jongen en pluimen is in de voormelde perioden ook
geoorloofd, op voorwaarde dat de kop van de vogels gans bepluimd is gebleven.] (B.V.R. van 4 november 1987
art. 1)
Art. 5. - Het is te allen tijde en om het even waar verboden de vogels bedoeld in artikel 1, [gemakkelijk
herkenbare delen van deze vogels of uit deze vogels verkregen producten, evenals hun eieren](BVR van 7 juni
2002, art. 2) onder zich te hebben, te verkoop voorhanden te hebben, te kopen, te verkopen, te koop te stellen of
te vragen en te leveren behoudens de hierna vermelde afwijkingen.
Art. 6. §1 - [Bij gebrek aan een andere bevredigende oplossing voor het bestendigen van de vogelliefhebberij,
bepaalt de Minister, in afwijking van artikel 5 van dit besluit, de voorwaarden waarbij het geoorloofd is de [in
het wild geboren] vogels vermeld in bijlage 2 van dit besluit, evenals hun eieren, jongen en pluimen, in kleine
hoeveelheden en selectief te houden en te ruilen. De voorwaarden vermelden de gegevens waarvan sprake in
artikel 8 § 2 van dit besluit. (B.V.R. 18 december 1998, art. 3, 1°)
De levende vogels vermeld in bijlage 2, dienen ingeschreven te worden op een inventaris volgens de normen
door de Minister bepaald. De vogelhandelaars mogen de vogels vermeld in bijlage 2 van dit besluit, echter niet
onder zich hebben in hun winkels, op hun erven, in hun magazijnen of aanpalende woonhuizen.] (B.V.R. van 24
mei 1995, art. 4)
[ De vogelhouders en vogelhandelaars zijn verplicht het toezicht te aanvaarden van de overheidspersonen, vermeld in
artikel 24 van de jachtwet van 28 februari 1882, alsook alle maatregelen te nemen voor het vergemakkelijken van
dat toezicht. Dat kan het vangen van de vogels in de volière ten behoeve van de controle inhouden. ] ( B.V.R. 18
december 1998, art. 3, 2°)
§ 2. [ ...] (B.V.R. van 9 december 1997, art. 2)
[ § 3. Het bepaalde in artikel 5 slaat niet op opgezette exemplaren [...], voor zover zij bestemd zijn voor
onderwijsinstellingen en openbare onderzoeksorganismen of voor zover zij vermeld zijn op een vóór 1
november 1972 door de burgemeester van de gemeente geviseerde inventaris.] ( B.V.R. 18 december 1998, art.
3, 3°); (K.B. van 16 december 1981, art. 7)
[ De opgezette exemplaren vermeld op deze inventaris mogen niet worden verhandeld.] (B.V.R. van 24 mei
1995, art. 4)
§ 4. [...] (B.V.R. van 24 mei 1995, art. 4)
Art. 7. - [ In afwijking van het bepaalde in de artikelen 3 en 5, mogen de vogels, vermeld in bijlage 2 van dit
besluit, die regelmatig in bezit gehouden zijn overeenkomstig artikel 6, § 1, gans het jaar levend worden
vervoerd voor tentoonstellingen en zangwedstrijden.] (B.V.R. van 24 mei 1995, art. 5, § 1)
Het houden van zangwedstrijden voor vinken is slechts toegestaan van [1] april tot en met 31 augustus. (B.V.R.
van 24 mei 1995, art. 5, § 2)
De in dit artikel bedoelde vogels dienen bij het vervoer en tijdens de wedstrijden en tentoonstellingen begeleid
te zijn van een door de Minister voorgeschreven bewijs van eigendom.
De tentoonstellingen van de vogels en de zangwedstrijden voor vinken worden vooraf ter kennis gebracht aan
[het provinciaal diensthoofd van de afdeling Natuur] (BVR 9 september 2005, art. 12)
[Art. 7bis. - De vogels die niet behoren tot soorten, vermeld in bijlage I van dit besluit, mogen in gevangenschap
worden gehouden en gekweekt op voorwaarde dat de vogels geringd zijn met een gesloten voetring, aanvaard door
de minister en afgeleverd door een vereniging die op grond van artikel 11 van dit besluit door de minister is erkend
en voor zover de kweker in het bezit is van een legaal verkregen ouderpaar dat als dusdanig is opgenomen in de
databank bedoeld in dit artikel en voor zover de afstamming kan bewezen worden van het ouderpaar dat legaal in

gevangenschap aanwezig is op het ogenblik van de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 18 december
1998.2
Deze ring moet aangepast zijn aan de afmeting van de poot en dient daaraan derwijze te worden bevestigd dat hij niet
kan worden weggenomen zonder beschadiging of verandering. Bij het bevestigen van de ring mag het pootgewricht
niet worden gewond.
De aldus geringde vogels mogen door de vogelhouders gans het jaar worden tentoongesteld en vervoerd. Het
vervoeren en verhandelen van eieren van die vogels is verboden.
De levende vogels dienen ingeschreven te worden in een inventaris die voldoet aan de vormen door de minister
bepaald.
De vogelhandelaars mogen deze vogels niet onder zich hebben in hun winkels, op hun erven, in hun magazijnen of
aanpalende woonhuizen.
Voor elke vogel vermeld op deze inventaris wordt de houder van de vogel een individuele steekkaart ingevuld,
waarvan de vorm en de wijze van afgifte door de minister worden bepaald.
De vogelhouders en vogelhandelaars zijn verplicht het toezicht van de overheidspersonen, vermeld in artikel 24 van
de jachtwet van 28 februari 1882 te aanvaarden, alsook alle maatregelen te nemen voor het vergemakkelijken van dat
toezicht. Dit kan het vangen van de vogels in de volière ten behoeve van de controle inhouden.
De verenigingen die op grond van artikel 11 van dit besluit door de minister zijn erkend, houden de inventarissen van
hun leden bij in een databank, opgebouwd volgens criteria bepaald door de minister.
Personen die met deze vogels kweken moeten zich vooraf laten registreren onder de voorwaarden bepaald door de
minister. Enkel deze personen kunnen deze vogels verhandelen en dit na het functioneren van de databank.] (
B.V.R. 18 december 1998, art. 4)
[ Art. 7ter. De in gevangenschap geboren en gekweekte vogels die behoren tot de soorten als bedoeld in bijlage
I van dit besluit, moeten geringd zijn met een gesloten voetring, aanvaard door de minister en afgeleverd door
een vereniging die krachtens artikel 11 van dit besluit door de minister is erkend.
Die ring moet aangepast zijn aan de afmeting van de poot en dient zo te worden bevestigd dat hij niet kan
worden weggenomen zonder beschadiging of verandering. Bij het bevestigen van de ring mag het pootgewricht
niet worden gewond.
De verenigingen die krachtens artikel 11 van dit besluit door de minister zijn erkend, melden aan [het
provinciaal diensthoofd van de afdeling Natuur] aan welke personen zij voetringen hebben uitgereikt, met
vermelding van het aantal. De melding geschiedt volgens de voorwaarden, bepaald door de minister. (BVR 9
september 2005, art. 13)
Het vervoeren en verhandelen van eieren van die vogels is verboden.]( B.V.R. 18 december 1998, art. 5)
Art. 8. § 1. - [De Minister, of de door hem gemachtigde ambtenaar kan ook, indien er geen andere bevredigende
oplossing bestaat, tijdelijk afwijken van de bepalingen van dit besluit om volgende redenen:
a) - in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid;
- in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
- ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren;
- ter bescherming van flora en fauna;
b) voor doeleinden in verband met onderzoek en onderwijs:
c) ten einde het vangen, houden of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in
kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.
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Het BVR van 18 december 1998 is in werking getreden op 30 januari 1999.

[ Alleen voor de vink (Fringilla coelebs) kan eventueel worden afgeweken van de bepalingen met betrekking tot het
vangen van vogels. Bovendien is de vangst alleen toegestaan buiten de broedtijd en de periode van de verzorging van
de jongen. ] ( B.V.R. 18 december 1998, art. 6) ] ( BVR 24 mei 1995, art. 6)
§ 2. In de afwijkende bepalingen moet worden vermeld:
− voor welke soorten mag worden afgeweken;
− welke middelen, installaties of methoden voor het vangen of doden zijn toegestaan;
− onder welke voorwaarden met betrekking tot het risico en onder welke omstandigheden van tijd en
plaats deze afwijkende maatregelen mogen worden genomen;
− welke controles zullen worden uitgevoerd;
− onder welke voorwaarden het onder zich hebben, vervoeren en verhandelen van de betrokken vogels
en de geoorloofde middelen of installaties toegestaan zijn.
§ 3. De Minister kan tijdelijk verdergaande beschermingsmaatregelen treffen.
[§4. De Vlaamse regering kan ten behoeve van erkende Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde
dieren afwijken van de verbodsbepalingen van dit besluit.] (BVR 4 juni 2004, art. 23,1°)
HOOFDSTUK III. - Bijzondere bepalingen
Art. 9. § 1. - Het gebruik van volgende middelen, installaties of methoden voor het bemachtigen of doden van
vogels is verboden.
− strikken, lijm, haken, blindgemaakte of verminkte levende vogels gebruikt als lokvogels,
bandopnemers, elektrocutie-apparatuur;
− kunstmatige lichtbronnen, spiegels, inrichtingen voor de verrichting van het doel, vizierinrichting met
een beeldomkeerder of een elektronische beeldversterker voor het schieten 's nachts;
− explosieven;
− netten, vallen, vergiftigd of verdovend lokaas;
− semi-automatische of automatische wapens waarvan het magazijn meer dan twee patronen kan
bevatten.
§ 2. Het is verboden volgende tuigen of middelen, die geschikt zijn voor het vangen of verdelgen van vogels te
verkopen, te koop aan te bieden, te kopen, onder zich te hebben en te vervoeren:
− vogelvangstnetten: hieronder wordt verstaan de netten die opgespannen een oppervlakte hebben van
meer dan 1 m2, 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;
− mistnetten: netten in banen, aan het stuk of in bepaalde vorm vervaardigd, van garens in synthetische
of van kunstmatige vezels met een totale dikte van minder dan 150 deniers (16,2 mg per meter) en
waarvan de maaswijdte gemeten over het garen, van knoop tot knoop, kleiner is dan 35 mm;
− vogelklemmen, bestaande uit beugels die kunnen bewegen door de kracht van spiraalveren;
− kooien of vleugen, waarbij in het dak zijn ingebouwd, ofwel trechtervormige constructies, ofwel een
naar binnenin draaibaar gedeelte, ofwel een plank met gaten groter dan 10 cm2.
Afwijkingen van de verbodsbepalingen van deze paragraaf kunnen slechts worden toegestaan ten behoeve van
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen voor het wetenschappelijk onderzoek dat door dit
Instituut of onder zijn toezicht wordt verricht.
[De Vlaamse regering kan ten behoeve van erkende Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde
dieren afwijken van de verbodsbepalingen van dit besluit.] (BVR 4 juni 2004, art. 23, 2°)

Art. 10. § 1. - De in strijd met de bepalingen van dit besluit te koop aangeboden, gekochte, verkochte, bij vangst
gebruikte of onder zich gehouden tuigen en middelen worden onmiddellijk in beslag genomen.
§ 2. De in strijd met de bepalingen van dit besluit en zijn uitvoeringsbesluiten onder zich gehouden, bij het
vangen gebruikte, gevangen, vervoerde, gekochte of te koop gestelde, geleverde of geruilde vogels worden
onmiddellijk vrijgelaten.
[ In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden vogels van wie de fysieke toestand dat vereist of die behoren
tot niet-inheemse soorten, ondersoorten, rassen of variëteiten, ondergebracht in een door de minister erkend
opvangcentrum.
[...] (BVR 24 juni 2004, art. 24, 1°)
[...] (BVR 24 juni 2004, art. 24, 1°)
[...] (BVR 24 juni 2004, art. 24, 1°)
[...] (BVR 24 juni 2004, art. 24, 1°)
Wanneer de houder van een erkend opvangcentrum de opgelegde voorwaarden niet naleeft of er niet langer aan
voldoet of wordt veroordeeld wegens inbreuken op de reglementering betreffende de vogelbescherming, kan de
minister tot intrekking van de erkenning besluiten.]( B.V.R. van 24 mei 1995, art. 7)
§ 3. De in strijd met de bepalingen van dit besluit en zijn uitvoeringsbesluiten gedode vogels worden
onmiddellijk vernietigd.
[§ 4. De personen vermeld in artikel 24 van de jachtwet van 28 februari 1882, gewijzigd door het jachtdecreet van
24 juli 1991, kunnen zich bij hun opsporingen en vaststellingen laten bijstaan door deskundigen.
De minister kan een lijst van deskundigen opstellen op wie de in het eerste lid vermelde personen een beroep kunnen
doen.] ( B.V.R. van 24 mei 1995, art. 7)
Art. 11. - De Minister kan groeperingen van vogelliefhebbers of vinkeniers erkennen. Om in aanmerking te
komen voor erkenning moeten deze groeperingen voldoen aan volgende voorwaarden:
− [ ... ] personen groeperen die zich bezighouden met het houden en het kweken van vogels of met het
deelnemen aan zangwedstrijden voor vinken; ( B.V.R. 18 december 1998, art. 7)
− rechtspersoonlijkheid bezitten;
− sinds drie jaar onafhankelijk actief zijn in ten minste twee Vlaamse provincies.
De erkenning is geldig voor drie jaar. Zij kan worden hernieuwd.
Zo vastgesteld wordt dat de groepering inbreuken op de reglementering betreffende bescherming van vogels
pleegt, doet plegen of bevordert, dan zal de erkenning worden ingetrokken.
Art. 12. - Overtredingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en gestraft overeenkomstig
de bepalingen van de jachtwet van 28 februari 1882 [ en het jachtdecreet van 24 juli 1991 en het decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. ] ( B.V.R. 18 december 1998, art. 8)
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen
Art. 13. - Het koninklijk besluit van 20 juli 1972 betreffende de bescherming van vogels, gewijzigd door het
koninklijk besluit van 6 augustus 1974, 17 september 1976, 2 februari 1977 en 20 januari 1980, is niet meer van
toepassing in het Vlaamse Gewest.
Art. 14. - Dit besluit treedt in werking de dag volgend op zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 15. - Onze Minister van de Vlaamse Gemeenschap is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Motril - Spanje, 9 september 1981.
BOUDEWIJN
Van Koningswege:
De Minister van de Vlaamse Gemeenschap,
M. GALLE

[ Bijlage I
Pelecanidae
Witte pelikaan (Pelecanus onocrotalus)
Ardeidae
Koereiger (Bulbucus ibis)
Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
Grote zilverreiger (Egretta alba)
Purperreiger (Ardea purpurea)
Threskiornitidae
Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)
Phoenicopteridae
Dwergflamingo (Phoenicopterus minor)
Anatidae
Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Kleine zwaan (Cygnus (colombianus) bewickii)
Wilde zwaan (Cygnus cygnus)
Dwerggans (Anser erythropus)
Sneeuwgans (Anser caerulescens)
Brandgans (Branta leucopsis)
Rotgans (Branta bernicla)
Roodhalsgans (Branta ruficollis)
Casarca (Tadorna ferruginea)
Bergeend (Tadorna tadorna)
Carolina-eend (Aix sponsa)
Amerikaanse smient (Anas americana)
Siberische taling (Anas formosa)
Blauwvleugeltaling (Anas discors)
Marmereend (Marmaronetta angustirostris)
Krooneend (Netta rufina)
Amerikaanse kuifeend (Aythya collaris)
Witoogeend (Aythya nyroca)
Eidereend (Somateria mollissima)
Koningseider (Somateria spectabilis)
Stellers eidereend (Polysticta stelleri)
Harlekijneend (Histrionicus histrionicus)
IJseend (Clangula hyemalis)
Zwarte zee-eend (Melanitta nigra)
Brilzee-eend (Melanitta perspicillata)
Grote zee-eend (Melanitta fusca)
Buffelkopeend (Bucephala albeola)
IJslandse brilduiker (Bucephala islandica)
Brilduiker (Bucephala clangula)
Kuifzaagbek (Mergus cucullatus)

Nonnetje (Mergus albellus)
Middelste zaagbek (Mergus serrator)
Grote zaagbek (Mergus merganser)
Witkopeend (Oxyura leucocephala)
Tetraonidae
Alpensneeuwhoen (Lagopus mutus)
Auerhoen (Tetrao urogallus)
Hazelhoen (Bonasia bonasia)
Phasianidae
Aziatische steenpatrijs (Alectoris chucar)
Europese steenpatrijs (Alectoris graeca)
Rode patrijs (Alectoris rufa)
Barbarijse patrijs (Alectoris barbara)
Halsbandfrancolijn (Francolinus francolinus)
Kwartel (Coturnix coturnix)
Rallidae
Purperkoet (Porphyrio porphyrio)
Gruidae
Kraanvogel (Grus grus)
Sandhillkraanvogel (Grus canadensis)
Jufferkraan (Anthropoides virgo)
Otididae
Kleine trap (Tetrax tetrax)
Pteroclididae
Senegalzandhoen (Pterocles senegallus)
Zwartbuikzandhoen (Pterocles orientalis)
Witbuikzandhoen (Pterocles alchata)
Steppenhoen (Pterocles paradoxus)

Columbidae
Rotsduif (Columba livia)
Trocaz duif (Columba trocaz)
Boll's duif (Columba bollii)
Laurierduif (Columba junoniae)
Palmtortel (Streptopelia orientalis)
Senegaltortel (Streptopelia senegalensis)

Holenduif (Columba oenas)
Turkse tortel (Streptopelia dacaocto)
Bombycillidae
Pestvogel (Bombycilla garrulus)
Sturnidae
Roze spreeuw (Sturnus roseus)
Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Passeridae
Huismus (Passer domesticus)
Ringmus (Passer montanus)
Rotsmus (Petronia petronia)
Turdidae
Merel (Turdus merula)
Zanglijster (Turdus philomelos)
Koperwiek ( Turdus iliacus)
Kramsvogel (Turdus pilaris)
Fringillidae
Europese kanarie (Serinus serinus)
Groenling (Carduelis chloris)
Keep (Fringilla montifringilla)
Sijs (Carduelis spinus)
Vink (Fringilla coelebs)
Kneu (Carduelis cannabina)
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
Barmsijs (Carduelis flammea)
Frater(Carduelis flavirostris)
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
Kruisbek (Loxia curvirostra)
Putter (Carduelis carduelis)
Roodmus (Carpodacus erythrinus)
Haakbek (Pinicola enucleator)
Grote kruisbek (Loxia pytyopsittacus)
Witbrandkruisbek (Loxia leucoptera)
Witstuitbarmsijs (Carduelis hornemannii)
Emberizidae
Geelgors (Emberiza citrinella)
Grauwe gors (Emberiza calandra)
Bruinkopgors (Emberiza bruniceps)
Rietgors (Emberiza schoeniclus)

Corvidae
Ekster (Pica pica)
Vlaamse gaai (Garrulus glandarius)
Zwarte kraai (Corvus (corone) corone)
Kauw (Corvus monedula)
Bonte kraai (Corvus (corone) cornix )
Roek ( Corvus frugilegus))

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse regering,

Luc VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Theo KELCHTERMANS ] ( B.V.R. 18 december 1998, art. 9, § 1)

Bijlage 2
Bijlage 2a:
Turdidae
Zanglijster (Turdus philomelos)
Emberizidae
Rietgors (Emberiza schoeniclus)
Fringillidae
Groenling (Carduelis chloris)
Keep (Fringilla montifringilla)
Sijs (Carduelis spinus)
Vink (Fringilla coelebs)
Kneu (Carduelis cannabina)
Bijlage 2b:
Emberizidae
Geelgors (Emberiza citrinella)
Grauwe gors (Emberiza calandra)
Fringillidae
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
Barmsijs (Carduelis flammea)
Frater(Carduelis flavirostris)
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
Kruisbek (Loxia curvirostra)
Putter (Carduelis carduelis)
[Ploceidae
Ringmus (Passer montanus)] (B.V.R. 4 november 1987, art.3)
Ons bekend en goedgekeurd om gevoegd te worden bij Ons besluit van 9 september 1981.
BOUDEWIJN
Van Koningswege:
De Minister van de Vlaamse Gemeenschap,
M. GALLE
-----------------Bijlage 3
[...] (opgeheven bij B.V.R. van 20 november 1985, art. 3, aangevuld bij B.V.R. van 23 december 1986, met
ingang van 16 april 1987)
------------------Bijlage 4.
[...] ( B.V.R. van 18 december 1998, art. 9, § 2)

