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I  ALGEMENE INFORMATIE 

1. Waarom ringen wij vogels. 
Wij ringen vogels om ze van elkaar te kunnen onderscheiden.  
Dat onderscheid is nodig als wij gericht met vogels willen kweken. In de natuur regelt het 
zich allemaal wel vanzelf, maar in de avicultuur is dat minder simpel. 
Sommige paringen willen wij bij voorkeur niet (broer en zus), wij willen geen te jonge 
vogels koppelen en soms willen wij een bepaalde kleurslag kweken. In al deze gevallen 
moet je weten met welke vogel je van doen hebt. Ook is het ringen wenselijk als je vogels 
wilt verkopen.  
De koper kan dan in ieder geval zien hoe oud de vogel is, waarvoor hij belangstelling heeft 

Elke vogelbond geeft ringen uit met daarop het kweeknummer van de liefhebber, een 
volgnummer en het jaartal. Het komt er dus op neer dat elke geringde vogel is voorzien 
van een unieke ring. 

Wil je meedoen aan door de bond georganiseerde tentoonstellingen dan moeten je vogels 
ook voorzien zijn van een officiële bondsring. 

2. Verplicht ringen bij beschermde vogelsoorten. 
Als je gericht en verantwoord wilt kweken moet je je vogels kunnen onderscheiden en dus 
ringen. 
Maar in veel gevallen is het ringen van vogels wettelijk voorgeschreven, in het 
bijzonder als het beschermde vogelsoorten betreft. Wij komen daar nader op terug. 

 
3. Hoe kom ik aan ringen. 

Dat is redelijk eenvoudig. Elke vogelbond geeft ringen uit. Meld je aan als lid van een 
vereniging en je kunt via de ringencommissaris van je vereniging ringen bestellen. Je kunt 
ook rechtstreeks ringen bij één van de door de minister aangewezen bonden( b.v. de 
NBvV) bestellen, zonder lid te zijn. 
Natuurlijk kun je ook gebruik maken van gekleurde ringen die in de dierenspeciaalzaak te 
koop zijn. Vaak staat daar ook een nummer op en dat is dan voldoende voor een 
verantwoorde kweek. Je voldoet daarmee niet aan wettelijke voorschriften. 

 
4. Welke soorten ringen kennen wij. 

1. De gekleurde ringetjes, die je in een dierenspeciaalzaak kunt kopen 
2. De ringen die worden uitgegeven door de vogelbonden. Bij de NBvV zijn die verkrijgbaar 
in aluminium, geanodiseerd aluminium en voor een aantal maten in roestvrij staal. De 
ringen hebben per jaar een verschillende kleur, die door C.O.M. wordt voorgeschreven. Om 
deze ringen te kunnen bestellen moet je lid zijn van een vogelbond. 
3. Ringen uitsluitend bestemd voor beschermde vogels. Deze ringen worden uitgegeven 
door een aantal door de minister aangewezen bonden (waaronder de NBvV). Deze ringen 
kunnen door leden en niet-leden worden besteld. Leden bestellen deze ringen via hun 
eigen vereniging; niet leden bestellen de ringen rechtstreeks bij de bond. Niet leden 
betalen € 1 per ring extra. 

 
5. Hoe groot moet de ring zijn. 

Daarvoor geldt een algemene regel n.l. 
“het formaat moet zodanig zijn dat de ring, nadat hij in de eerste levensdagen van de 
vogel is aangebracht, niet kan worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn 
definitieve omvang heeft bereikt.” 

 
 



6. En hoe weet u dat nu.  
Op de website van de bond www.nbvv.nl vindt u boven in het menu “Vogelindex”. Door 
daar de naam van de vogel in te geven vindt u allerlei “technische” gegevens over de 
vogel, waaronder de ringmaat. 
Bij beschermde vogels is deze ringmaat voorgeschreven, maar bij andere vogels is het een 
aanbeveling. Het staat u dan vrij om van deze ringmaat af te wijken, als u de algemene 
regel maar in de gaten houdt. U kunt ook ingeven:www.nbvv.nl/vogelindex/ 

 
7. Hoe ringt u vogels. 

Neem de vogel in je hand, hetzij links of rechts, net wat jij het gemakkelijkst vindt. Je 
strekt het pootje met de 3 voorteentjes naar voren. Het  achterteentje leg je tegen het 
beentje. 
Op de plaats waar de teentjes uit elkaar gaan knijp je zachtjes. Het vogeltje strekt dan de 
teentjes vanzelf. Schuif voorzichtig het ringetje eroverheen. 
Van het achterteentje blijft een stukje in de ring zitten. Neem een tandenstoker en wip 
voorzichtig het achterteentje door de ring. (zie afbeelding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  SPECIALE REGELS VOOR BESCHERMDE VOGELS. 

In ons eigen land gelden er voor beschermde vogels speciale regels voor het ringen. De 
basis van die regels vindt zijn oorsprong in Europese wetgeving.  Alle vogels die in de 
Europese Unie in het wild voorkomen, zijn in het kader van de Flora- en faunawet 
beschermd. In deze wetgeving is geregeld, dat gekweekte vogels gehouden mogen 
worden, mits zij een pootring hebben die is afgegeven door een erkende vogelbond. Dit 
geldt voor inheems beschermde vogels en uitheems beschermde vogels (CITES bijlage A, 
een overeenkomst over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en 
plantensoorten). 

Wij zullen proberen op een zo eenvoudig mogelijk wijze weer te geven met welke regels 
een vogelliefhebber te maken kan krijgen. 

 

 



8. Ringenregeling beschermde gefokte vogels. 
In de Flora- en faunawet staat dat gefokte vogels een gesloten pootring moeten hebben. 
Dit zijn:   

• alle beschermde inheemse vogels  
• alle beschermde uitheemse vogels die zijn opgenomen in Bijlage A van Europese 

Verordening 318/2008, de zgn.CITES vogels 

Dit geldt ook voor hybride vogels, als daarbij een beschermde vogel is betrokken. 

In een besluit van de minister (Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en 
andere merktekens)1 staat welke vogels dat zijn en hoe die ringen er uit moeten zien. Deze 
ringen hebben o.a. een breukzone, waardoor er niet mee gemanipuleerd kan worden 
(oprekken). 
U vraagt de ringen aan bij de vogelbonden die door het ministerie van LNV zijn erkend. 
Ook voor vragen over de regeling kunt u bij de vogelbonden terecht. De NBvV is één van 
de de door de minister erkende bonden. 

Wij hebben deze regeling voor u achterin deze brochure opgenomen. De daarbij 
behorende lijst vindt u niet, want dan zou deze brochure te omvangrijk worden. 

Op de site van de NBvV http://www.nbvv.nl/content.asp?page=34 vindt u de officiële lijst, 
maar kunt u ook een lijst vinden die gealfabetiseerd is op Nederlandse naam. Achter in 
deze brochure staan de meest voorkomende vogels. 
 

9. Hoe kunt u deze ringen aanvragen? 
De ringen voor beschermde vogels worden afgegeven door een aantal Nederlandse 
vogelbonden, waaronder de NBvV. De NBvV maakt de ringen zelf, andere bonden besteden 
het aanmaken van de ringen uit. 
Voor het aanvragen van de ringen geldt een door de minister voorgeschreven formulier. 
Dit formulier vindt u achter in deze brochure. Een origineel formulier kunt u toegestuurd 
krijgen door het bondsbureau, maar ook het downloaden van de NBvV site behoort tot de 
mogelijkheden(http://www.nbvv.nl/content.asp?page=34). Voor de leden van de bond 
wordt jaarlijks het aanvraagformulier afgedrukt in het februarinummer van Onze Vogels. 

 Hoe vraagt u ringen aan: 

U bent lid van een NBvV afdeling Met het voorgeschreven formulier aanvragen bij de 
ringencommissaris van uw afdeling. 

U bent verspreid lid van de NBvV Met het voorgeschreven formulier rechtstreeks 
aanvragen bij het bondsbureau onder vermelding 
van uw kweeknummer 

U bent geen lid van een vogelbond Met het voorgeschreven formulier aanvragen bij 
het bondsbureau. U betaalt extra € 1 per ring. 

 
 Bij het invullen van het ringenformulier moet u nauwkeurig tewerk gaan.  
 Vul alle vragen in, want anders kan uw aanvraag niet worden behandeld. 
 In alle gevallen dient u het BSN nummer op te geven (vroeger Sofinummer). 
 Als op het bondsbureau uw aanvraag is goedgekeurd worden de gegevens van de 

aanvraag digitaal doorgegeven aan het ministerie van LNV. 

                                                
1 We zullen in het vervolg alleen “Regeling” gebruiken 



 De controlerende instanties (politie en AID) beschikken dus altijd over de gegevens van de 
aan u verstrekte ringen en de door u aangevraagde ringen. Uiteraard is dat gemakkelijk bij 
een eventuele controle, maar zeker ook om misstanden tegen te gaan. 

 
10. Extra regel voor bijlage A vogels. 

Als u voor vogels welke in de bijlage bij de “Regeling” zijn aangeduid met A of A- ringen 
(CITES vogels) aanvraagt dan bent u verplicht ook het aantal ouderparen op te geven.  
Dit betekent dat u alleen ringen voor deze vogels kunt aanvragen als u ook inderdaad 
oudervogels in uw bezit heeft. 
 

11. Is de ringmaat voorgeschreven? Kan ik daarvan afwijken? 
De ringmaat die in de regeling staat is voorgeschreven. Deze ringmaten zijn recentelijk in 
overleg met de vogelbonden aangepast.  
In principe heeft u geen andere ringmaat nodig. U mag ringen met een kleinere ring, maar 
een grotere ringmaat mag u alleen gebruiken als dat noodzakelijk is. 
Die noodzaak blijkt in alle gevallen uit de dikte van de poten van verwante vogels. Dat wil 
zeggen dat de poten van één van de ouders, het ouderpaar of eerdere nakweek van 
hetzelfde ouderpaar, dikker zijn dan gemiddeld. Kwekers moeten bij controle aannemelijk 
kunnen maken dat het gebruik van een grote ringmaat noodzakelijk was.  
Om dat aannemelijk te maken, kunnen foto’s worden gemaakt van de poten van (één van) 
het ouderpaar of eerdere nakweek van hetzelfde ouderpaar. Op deze foto moet te zien zijn 
dat de ring te strak zit of dat de pootring is ingegroeid. Bewaar bij de foto’s zoveel 
mogelijk gegevens, zoals de datum waarop de foto gemaakt is, de ringinscriptie, de 
ringmaat, naam en adres van de kweker en de vogelsoort. 
Moet een pootring van een beschermde vogel verwijderd worden, laat dat dan altijd doen 
door een dierenarts. Laat hem of haar een verklaring opstellen met daarop de datum, de 
ringinscriptie, de reden van verwijderen van de pootring, naam en adres van de houder en 
de vogelsoort. Bewaar de verwijderde pootring en neem u contact op met Dienst 
Regelingen. 
 

12. Mag ik een grotere ringmaat gebruiken als ik vergeten heb een vogel te ringen? 
Het antwoord kan heel kort zijn: Nee 
In dat geval moet u een aanvraag indienen voor een “Bezitsontheffing voor particuliere 
houders van dieren die tot een beschermde in- of uitheemse diersoort horen”. 
Dit formulier vindt u op: 
http://www.nbvv.nl/downloads/Aanvraagformulier_bezitsontheffing[1].pdf 
Een specimen vindt u achter in deze brochure. 

 Ga naar de plaatselijke politie en laat een proces-verbaal opmaken; ze komen dan bij u 
kijken of alles er bonafide uitziet. Maar het zal heel vaak voorkomen dat de politie u laat 
weten daar geen tijd voor te hebben. In dat geval kunt u een eigen verklaring opstellen, 
die "naar waarheid" is ondertekend. In de eigen verklaring moet dan wel de herkomst van 
het jong aangeven door vermelding van de kweeknummers op de ring van de ouders. 

 Dat proces-verbaal of eigen verklaring stuurt u met het formulier dat u kunt downloaden 
naar de dienst Regelingen van LNV. U ontvangt dan voor 5 jaar een ontheffing. 

 Wij wijzen er op, dat op het formulier nog het oude adres staat van CITES; u moet uw 
correspondentie richten tot: 

 Dienst regelingen/CITES, 
 postbus 19530, 
 2500 CM  Den Haag 
 
 



13. Mag ik ringen van dezelfde maat gebruiken voor andere vogels dan ik heb 
opgegeven? 
Sinds de wijziging van de regelgeving per 1 juli 2009, is de koppeling tussen ringmaat en 
vogelsoort bij ‘niet bijlage A soorten’ niet meer zo strikt als voorheen. U moet alle 
vogelsoorten waarvoor u de ringen gebruikt opgeven. Ringen met dezelfde maat mogen 
voor alle opgegeven vogelsoorten gebruikt worden. Voor vogels vermeld in de bijlage van 
de “Regeling” met A of A- blijft het verplicht dat de ringen alleen gebruikt mogen voor de 
soort waarvoor ze zijn aangevraagd. De ringen mogen niet aan derden gegeven worden, 
ze moeten worden gebruikt door de aanvrager.  
Om het vorige met een voorbeeld duidelijk te maken. U heeft ringen aangevraagd voor 
sijzen en de kleine barmsijzen. U hoeft nu niet meer precies in de gaten te houden welke 
volgnummers bij welke vogels horen, voor beide soorten geldt immers als ringmaat 2,5 
mm. Anders wordt het als u alleen ringen hebt aangevraagd voor sijzen. Als u daarna een 
koppeltje kleine barmsijzen koopt, dan mag u de ringen van de sijzen niet gebruiken. Dat 
mag alleen als u aangeeft dat u ook ringen voor kleine barmsijzen nodig hebt. U vult dan 
een bestelformulier in voor ringen voor kleine barmsijzen en u bestelt 0 exemplaren. De 
controlerende instanties weten dan dat zij bij u als kweek ook kleine barmsijzen kunnen 
verwachten.  
 

14. U gaat een vogel kopen, waar moet u op letten? 
Om te voorkomen dat u na aankoop van een vogel in overtreding bent, is het belangrijk 
dat u de pootring van de vogel controleert. Niet naleven kan onder andere een proces-
verbaal en inbeslagname van de vogel(s) tot gevolg hebben. 
• De pootring moet bij een volwassen vogel nooit kunnen worden verwijderd. 
• De pootring is rond en onbeschadigd en mag niet onderbroken zijn. 
• Op de pootring van een in Nederland in gevangenschap gefokte vogel staat de inscriptie 

NL, de binnendiameter, het jaartal, de bondscode, het kweeknummer en het 
volgnummer. 

• De ringmaat moet overeenkomen met de maat zoals in de bijlage bij de regeling staat 
genoemd. Een grotere ring mag alleen als een dierenarts of andere expert dat 
noodzakelijk acht. 

• Een pootring van een buitenlandse vogel moet voldoen aan de (wettelijke) eisen gesteld 
in het land van afkomst. 

• Een erg wilde vogel, een beschadigde kop of beschadigde poten kunnen wijzen op een 
vogel die niet gekweekt is, maar in het wild gevangen. 

III CITES  

 
 
 
 
 
15.  CITES algemeen 

CITES betekent: Convention on International Trade in Endagered Species of Wild Fauna 
and Flora. 
(Overeenkomst voor Internationale handel in bedreigde dieren en planten) 
 
 
 
 



Binnen de EG zijn de verdragen vastgelegd in de CITES-basisverordening en de 
uitvoeringsverordening. In Nederland kennen wij de Flora-en Faunawet, die ook verwijst 
naar de CITES-bepalingen. 
 
Verzamelen, handelen, vervoeren of bezitten van beschermde planten en dieren (dus ook 
vogels)2 is in principe verboden. Maar er zijn uitzonderingen op de regel b.v. in 
gevangenschap geboren vogels. Handel is in veel gevallen toegestaan, zij het dat de 
handelaar dan wel moet beschikken over een certificaat. 

 CITES beschermt alleen vogels waarin internationaal wordt gehandeld en die (mogelijk) 
met uitsterven worden bedreigd. Veel vogels vallen dus niet onder CITES en kunnen vrij 
worden verhandeld. 

 Het CITES-verdrag is dus bedoeld om de soortenrijkdom die er nu is, ook voor de toekomst 
te bewaren. 

 Bij CITES zijn 174 landen aangesloten. 
 Het internationale CITES-verdrag heeft drie bijlagen. 
• In bijlage I staan de direct met uitsterven bedreigde vogels. Internationale handel is 

verboden; in deze bijlage staan o.a. papegaaiensoorten 
• In bijlage II staan vogels die mogelijk met uitsterven worden bedreigd, maar het nog niet 

zijn. 
Daarom worden er nu al maatregelen genomen. Voor uitvoer is een CITES-vergunning 
noodzakelijk 

• In bijlage III staan vogels, die minstens in één land worden beschermd. Dat land heeft 
aan andere CITES landen gevraagd de handel in die soort te controleren. 

 
16. Het CITES bureau. 

Het CITES-bureau in den Haag is in Nederland verantwoordelijk voor de afgifte van de 
verschillende CITES-documenten. U bereikt het CITES-bureau via het LNV-Loket tel. 0800 
2233322 of via de website van het LNV www.minlnv.nl 

 
17. CITES regelgeving in ons land. 

CITES is een internationaal verdrag, maar elk land maakt op basis daarvan zijn eigen 
regels. de internationale regel gaan met behulp van cijfers I, II, III enz. De Europese 
regels van het CITES-verdrag, waaronder dus ook ons land valt, gebruiken geen cijfers, 
maar letters. Wij hebben het dus over bijlage A, B,enz 
 

18. CITES, bijlage A vogels 
Voor deze vogels is een CITES-document noodzakelijk. Op dit document vindt u de 
soortnaam, het geslacht, de geboortedatum, uiteraard de gegevens van de ring. Dit 
document, noem het maar een paspoort dient altijd bij de vogel te blijven. 
Houders van CITES- A vogels dienen een register (administratie) bij te houden, waarin u 
o.a. noteert het nummer van het CITES-document, soortnaam, datum aankoop, datum 
verkoop, jonge vogels, datum overlijden enz. U kunt de tekst van deze regeling hier 
terugvinden: 

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0013482/geldigheidsdatum_25-10-2009 
Nakweek van deze CITES A vogels dient geringd te zijn met een erkende ring met een 
vastgestelde diameter.(zie punt 8 e.v.) 

 U heeft voor nakweek eerst een CITES document nodig bij overdracht aan een ander. 
Vraag daarom eerst uw CITES -document aan en draag daarna over. U noteert in uw 
administratie aan wie u de vogels heeft verkocht. 

 

                                                
2 Wij zullen om het wat begrijpelijk te houden in het vervolg alleen spreken over vogels 



19. CITES, bijlage B vogels 
 Voor deze vogels is geen CITES document nodig. Wel wordt van u verwacht dat u de 

legale herkomst kunt aantonen b.v. door een aankoopbewijs of een vaste voetring. Als u 
de legale herkomst kunt aantonnen bestaat er geen ringplicht. Draagt de vogel geen ring 
dan moet u hiervan een registratie bijhouden net als bij CITES-A vogels. Neem dus geen 
risico en ring alle vogels die op de lijst B voorkomen. U voorkomt daarmee problemen. 

 
20. CITES, bijlage X vogels 

De vogels die vermeld worden in bijlage X zijn vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage 
A, maar zoveel worden gekweekt, dat er vrijwel geen wilde exemplaren meer worden 
verhandeld. 
Ondanks dat deze vogels zijn opgenomen in de bijlage bij de ringenregeling is het nog 
steeds niet vereist om de vogels van bijlage X te ringen met een naadloos gesloten 
pootring. Als deze vogels worden uitgevoerd moeten deze wel een naadloos gesloten 
pootring hebben. 

 Maar ook hier geldt: 
 neem dus geen risico en ring alle vogels die op de lijst B voorkomen. U 

voorkomt daarmee problemen, als u ze later van de hand wilt doemn. 
 Op deze lijst staan b.v. 

 
 Kapparkiet (psephotos dissimilis) 
 Kapoetsensijs ( carduelis cucullata) 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Bij vragen waarop u geen antwoord hebt gekregen kunt u als lid van de NBvV 
contact opnemen met het bondsbureau tel. 0164 235007 of leg uw vraag per e-
mail voor: info@nbvv.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relevante websites: 
www.nbvv.nl  
voor algemene informatie over de bond, tentoonstellingen, ringen, lidmaatschap enz. 
 
http://nbvv.nl/content.asp?page=34 
uitgebreide informatie over alles wat met ringen heeft te maken 
 
http://www.nbvv.nl/vogelindex/ 
de site van de bond, waar u door het ingeven van de vogelnaam o.a. informatie over de 
noodzakelijke ring kunt krijgen 
 
www.aid.nl/pootringen.htm 
hier vindt u informatie over ringen en controle 
 
http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780638&_dad=portal&_schema=PORTAL 
een algemene informatiesite over CITES met een aantal handige links 
 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013482/geldigheidsdatum_25-10-2009  
Hier vindt u de tekst Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en 
plantensoorten en de daarbij behorende bijlage 
http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv.db&page_alias=zoekwet&s
how=legislationList&legislation=CITES-verordeningen 
site van het ministerie van LNV zgn. soorten database. Via deze pagina’s kunt u vinden welke 
soorten vallen onder de verschillende wetten of regelingen en het beleid. Kies uit de menu's 
hieronder eerst een wet, regeling of beleidslijn. U krijgt dan een overzicht van de 
subcategorieën. 
 
http://www.allevogels.nl/index/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=
399  
Hier vindt u aan overzicht van alle A en B vogels; het is particuliere site dus u mag niet 
vertrouwen op de juiste weergave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens 
 
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
* Gelet op Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 
1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op 
het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61); 
* Gelet op Verordening (EG) nr. 1808/2001 van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen van 30 augustus 2001, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie inzake de bescherming van in het wild 
levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handels verkeer (PbEG L 
250); 
* Gelet op artikel 102 van de Flora- en faunawet; 
* Gelet op de artikelen 6, tweede lid, en 7 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten; 
* Gelet op de artikelen 12, eerste lid, onderdelen a en b, en 13, eerste lid, van de Regeling 
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet; 
Besluit: 
 
§ 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. basisverordening: Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 
december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door 
controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG 1997, L 61); 
b. uitvoeringsverordening: Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 
houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de 
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166); 
c. wet: Flora- en faunawet; 
d. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
e. gesloten pootring: individueel gemerkte, ononderbroken ring of manchet, zonder enige naad 
of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het formaat zodanig is dat hij, 
nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet kan worden verwijderd 
wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt. 
 
Artikel 2 
Deze regeling is van toepassing op: 
a. gefokte vogels, behorende tot beschermde inheemse diersoorten, en 
b. gefokte vogels, behorende tot beschermde uitheemse diersoorten, voorzover deze soorten 
zijn opgenomen in bijlage A bij de basisverordening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2. Ringen en merktekens 
 
Artikel 3 
1. In Nederland afgegeven gesloten pootringen voldoen aan de volgende eisen: 
a. ringen met een diameter van 2,5 tot en met 2,9 mm, gemeten aan de binnenkant van een 
ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, en zijn 
op zodanige wijze voorzien van een breukzone, dat de ring knapt, indien de ring wordt 
opgerekt; 
b. ringen met een diameter kleiner dan 2,5 mm en groter dan 2,9 mm, gemeten aan de 
binnenkant van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is 
aangebracht, of zijn vervaardigd van gekleurde kunststof, en zijn van zodanige kwaliteit, dat de 
ring knapt, indien de ring wordt opgerekt. 
2. In afwijking van het eerste lid kunnen ringen voor papegaaiachtigen en roofvogels 
vervaardigd zijn van roestvrij staal. 
3. Een gesloten pootring als bedoeld in het eerste lid is voorzien van een kleurlaag, die voor elk 
jaar waarin de ring mag worden aangebracht, verschillend is. 
4. De in artikel 8 genoemde organisaties verstrekken uitsluitend gesloten pootringen waarvoor 
door de leverancier een schriftelijke garantie is afgegeven dat de ringen voldoen aan de 
specificaties, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a of b. 
 
Artikel 4 
Een in Nederland afgegeven gesloten pootring is ten minste voorzien van de letters NL, de 
aanduiding van de binnendiameter tot in tienden van een millimeter, de laatste twee cijfers van 
het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht en, per ringmaat, een uniek nummer 
bestaande uit bondscode, kweeknummer en volgnummer. 
 
Artikel 5 
1. Een in Nederland in gevangenschap geboren en gefokt exemplaar van in de bijlage bij deze 
regeling opgenomen soorten vogels is voorzien van een in Nederland afgegeven gesloten 
pootring met een, voorzover vermeld, in die bijlage vastgestelde maximale diameter. 
2. In afwijking van het eerste lid kan de pootring een diameter hebben die groter is dan de in de 
bijlage vastgestelde maximale diameter, als de aanvrager, bedoeld in artikel 7, aannemelijk kan 
maken dat een grotere diameter in verband met de dikte van de poot noodzakelijk is. 
 
Artikel 6 
Een merkteken als bedoeld in artikel 7 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten is aangebracht en wordt gebruikt in overeenstemming met de wettelijke eisen 
van de staat, waar een merkteken aantoonbaar rechtmatig is afgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 3. Aanvraag gesloten pootringen 
 
Artikel 7 
Gesloten pootringen voor in Nederland geboren en gefokte vogels worden aangevraagd met 
gebruikmaking van: 
a. een door de minister ter beschikking gesteld digitaal aanvraagformulier dat elektronisch wordt 
verzonden en volledig is ingevuld, of 
b. een door één van de erkende organisaties, bedoeld in artikel 8, eerste lid, ter beschikking 
gesteld aanvraagformulier dat volledig ingevuld wordt teruggestuurd. 
 
Artikel 8 
1. Als erkende rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie als bedoeld in artikel 102, eerste lid, 
van de wet, zijn aangewezen en belast met de uitreiking van gesloten pootringen: 
. Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders, gevestigd te Zutphen; 
. Kleindier Liefhebbers Nederland, gevestigd te Utrecht; 
. Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, gevestigd te Bergen op Zoom; 
. Vereniging Aviornis International Nederland, gevestigd te Wijchen; 
. Vereniging Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel, gevestigd te Eindhoven; 
. Parkietensociëteit, gevestigd te Twijzelerheide; 
. Euro-parrot, gevestigd te Hilversum. 
2. De erkende organisaties, geven uitsluitend gesloten pootringen af, indien aannemelijk is dat 
aanvrager vogels, waarvoor een gesloten pootring wordt aangevraagd, fokt. Het aantal door de 
erkende organisaties af te geven ringen wordt beperkt tot het aantal redelijkerwijs te verwachten 
nakweek van de door de aanvrager in het aanvraagformulier aangegeven soorten. 
3. De erkende organisaties, wijzen een aanvraag voor gesloten pootringen af, indien het 
redelijke vermoeden bestaat dat de aanvrager in strijd met artikel 10 handelt of zal handelen. 
4. De erkende organisaties houden een administratie bij met gebruikmaking van een door de 
minister beschikbaar gesteld automatiseringssysteem. In de administratie worden de volgende 
gegevens opgenomen: 
a. de soorten vogels waarvoor gesloten pootringen zijn aangevraagd; 
b. bij gefokte vogels behorende tot soorten die zijn opgenomen in bijlage A bij de 
basisverordening, het aantal verstrekte gesloten pootringen, de ringmaat en de bijbehorende 
unieke nummers als bedoeld in artikel 4 per soort en het aantal ouderparen; 
c. bij gefokte vogels behorende tot andere soorten dan bedoeld in onderdeel b, het aantal 
verstrekte pootringen, de ringmaat en de bijbehorende unieke nummers als bedoeld in artikel 
4; 
d. de datum van toekenning van de gesloten pootringen, en 
e. de noodzakelijke gegevens ter indentificatie van de personen aan wie de gesloten pootringen 
zijn verstrekt. 
5. Een administratie als bedoeld in het vierde lid wordt bewaard gedurende een periode van ten 
minste 5 jaar. 
6. De erkende organisaties, verschaffen de minister desgevraagd, op een door de minister te 
bepalen wijze, alle informatie met betrekking tot de afgifte van gesloten pootringen. 
 
Artikel 9 
1. De aan erkende organisaties in rekening gebrachte kostprijs voor de vervaardiging van 
gesloten pootringen wordt aan de aanvrager doorberekend. 
2. De erkende organisaties kunnen de in het eerste lid bedoelde kostprijs verhogen met een 
bedrag 
ter dekking van de kosten voor de uitreiking van ringen ter hoogte van maximaal € 1,- per ring. 
3. Gesloten pootringen worden niet uitgereikt dan na voldoening van de som van in het eerste 
en tweede lid bepaalde bedragen. 
 
 



§ 4. Gebruik gesloten pootringen 
 
Artikel 10 
1. Door de aanvrager van de in artikel 8, eerste lid, erkende organisaties ontvangen gesloten 
pootringen worden uitsluitend aangebracht op in Nederland in gevangenschap geboren en 
gefokte vogels. 
2. De aanvrager brengt de ontvangen pootring voor een gefokte vogel behorend tot soorten die 
zijn opgenomen in bijlage A bij de basisverordening uitsluitend aan op een gefokte vogel van de 
soort waarvoor hij de ring heeft aangevraagd. 
3. Een aanvrager is niet gerechtigd van erkende organisaties ontvangen gesloten pootringen 
aan derden te verschaffen. 
 
§ 5. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 11 
Een ring die of een ander merkteken dat rechtmatig is aangebracht vóór de inwerkingtreding 
van deze regeling en, voorzover van toepassing, in overeenstemming is met de 
basisverordening en de uitvoeringsverordening wordt geacht te zijn een ring of merkteken als 
bedoeld in deze regeling. 
 
Artikel 12 
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 102 van de Flora- en faunawet, de 
artikelen 6, tweede lid, en 7 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en 
de artikelen 12, eerste lid, onderdelen a en b, en 13, eerste lid, van de Regeling vrijstelling 
beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet in werking treden. 
 
Artikel 13 
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en 
andere merktekens. 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
's-Gravenhage, 5 maart 2002 
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 
G.H. Faber 
 
De lijst met vogels is van te grote omvang om in brochurevorm op te nemen. 
Wij verwijzen u graag naar:  
http://nbvv.nl/content.asp?page=34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


