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En nog steeds wordt er 
geknoeid met pootringen

In het najaar van 2012 werd door twee buitengewoon opsporings-
ambtenaren van de Stichting Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming (LID) een aantal beschermde vogels in beslag genomen. 
Ze waren in het bezit van een vogelhandelaar te Oss. Uit onderzoek 
bleek dat er geknoeid was met de pootringen van de vogels. 

In de meeste gevallen was de breuknaad 
op de ring opengesneden. Verder kwamen 
twee kweeknummers diverse keren voor. 
De vogels werden in beslag genomen en 
gedeponeerd. Tegen de handelaar werd 
proces-verbaal opgemaakt. Ook werd het 
Regionaal Milieu Team (RMT) van de toen-
malige politieregio Brabant-Noord van 
deze vangst op de hoogte gesteld. 

Marktplaats.nl
In dezelfde periode viel het het genoemde 
milieuteam op dat ene “Erik” uit Geffen 
grote aantallen “verdachte” vogels te koop 
aanbood op de verkoopsite Marktplaats. 
Bestudering van de advertenties leerde 
bijvoorbeeld dat meer vogels zichtbaar 
waren dan te koop werden aangeboden. 
Tevens klopten de vermelde kweekjaren 
vaak niet met de kleur van de op de vogels 
aanwezige pootringen. Ook waren er foto’s 
waarop geen enkele pootring zichtbaar 
was, terwijl het toch echt allemaal eigen 
kweek vogels zou betreffen… Het ging 
hier o.a. om sijzen, vinken, putters, kneuen 
en Europese kanaries. In een enkel geval 
bleek in de advertentie een "vinkje" te veel 
geplaatst, waardoor een plattegrondje met 
daarop de mogelijke woonplaats van de 
adverteerder zichtbaar werd. Het betrof 
een straat in het buitengebied van Geffen. 
Informatie van de wijkagent leerde dat op 
deze locatie inderdaad een “Erik” woon-
achtig was. 

Pseudokoop 
In opdracht van het Functioneel Parket in 
’s-Hertogenbosch werd een strafrechtelijk 
onderzoek ingesteld. Onderdeel hiervan 
betrof de vraag hoe lang “Erik” al actief 
was, op welke schaal en wat zijn weder-
rechtelijk verkregen voordeel bedroeg. 
Daarvoor werd o.a. de advertentiehistorie 
bij Marktplaats opgevraagd. Hieruit bleek 
dat hij al enkele jaren bezig was met het te 
koop aanbieden van beschermde inheemse 
vogels. De twee bij de LID opgevallen 

kweeknummers werden opgevraagd bij de 
ringenverstrekkende vogelbond. Het adres 
van de “kwekers” bleek aan dezelfde straat 
gevestigd als eerder uit advertenties was 
gebleken. De “kwekers” bleken een toen 
49-jarige man en zijn dochter. De vooraf-
gaande jaren bleken vele honderden poot-
ringen voor diverse soorten beschermde 
inheemse vogels door deze vogelbond aan 
het tweetal te zijn verstrekt.
De zaaksofficier besloot tot een pseudo-
koop en die vond in mei 2013 plaats. Door 
de pseudokoper werden vier vogels van 
“Erik” aangekocht. Bij onderzoek aan de 
vogels bleek dat ze waren voorzien van 
opgerekte pootringen. Hierop werd, samen 
met de twee opsporingsambtenaren van 
de LID, doorgestoten naar de woning van 
verdachte(n). Achter een vrijstaande woning 
werd een schuurtje aangetroffen waar 
in een aantal broedkooien beschermde 
inheemse vogels werden gehouden. 
“Erik” bleek aanwezig, de vogels in het 
schuurtje betroffen zijn handelsvoorraad. 

Dertig vogels, allemaal voorzien van op de 
breuknaad geopende pootringen, werden 
in beslag genomen. In een klein bosper-
ceel achter de woning werden enkele 
zeecontainers aangetroffen. Nadat deze 
op grond van de Wet op de economische 
delicten (WED) waren geopend bleek dat 
hierin een grote hoeveelheid beschermde 
vogels aanwezig was. Het merendeel was 
niet geringd. Ook deze werden in beslag 
genomen. Inclusief de bij de pseudokoop in 
beslag genomen exemplaren ging het uit-
eindelijk om 403 stuks van de soorten sijs, 
vink, kleine putter, kneu, Europese kanarie, 
huismus en gekraagde roodstaart. 

Vogelbond blijft ringen verstrekken 
zonder argwaan…..
Door een financieel rechercheur van het 
RMT werd, o.a. aan de hand van aantallen 
bestelde pootringen en aantallen geplaatste 
advertenties, berekend dat het wederrech-
telijk verkregen voordeel € 5.500,00 betrof. 
September 2014 werd door de verdachte 
“Erik” een schikking met het openbaar 
ministerie aangegaan: 35 uur werkstraf en 
een ontneming van € 5.500,00.
Je kunt je afvragen hoe het nu kan dat 
een ringenverstrekkende vogelbond grote 
aantallen pootringen voor beschermde 
inheemse vogels afgeeft aan een of twee 
personen, en dat jarenlang. Een vraag die 
vaker is gesteld in vergelijkbare artikelen in 
dit vakblad. 
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