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UIT DE PRAKTIJK

Acht moederloze pups
Op zaterdagavond 24 oktober werd collega 
Sylvia de Vries, dierenagent van het team 
Kaag en Braassem, telefonisch benaderd 
door medewerkers van de dierenambulance 
Alphen aan den Rijn met de mededeling 
dat er in Alphen een doos was aangetroffen 
met daarin 8 puppy’s van enkele dagen oud. 

Japanse nachtegaal. ( foto: P. Welvaarts)

Het voorhanden hebben is toegestaan, mits de legale 
herkomst kan worden aangetoond door middel van 

Een doos met daarin acht puppy’s van enkele dagen 

Japanse nachtegalen
In oktober 2014 werden door boa's van 
de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit bij een vogelhandel te Drunen circa 
tachtig Japanse nachtegalen (Leiothrix 
lutea) aangetroffen, die ter verkoop voor-
handen waren. 
Deze soort is vermeld in bijlage B van de 
Verordening (EG) nr. 338/97 (basisver-
ordening), laatstelijk gewijzigd middels 
Verordening (EU) nr. 750/2013 van 29 juli 
2013. Het betreft hier een beschermde 
uitheemse diersoort als bedoeld in artikel 
5, lid 2 van de Flora- en faunawet, juncto 
artikel 4, lid 2, onder a van de Regeling 
aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- 
en faunawet.   
Het voorhanden hebben van deze vogels 
is toegestaan, mits de legale herkomst kan 
worden aangetoond. Dit kan door middel 
van een gesloten pootring, waarvan het 
formaat zodanig is dat deze, nadat hij in 
de eerste levensdagen van de vogel is aan-
gebracht, niet meer kan worden verwijderd 
wanneer de poot zijn definitieve omvang 
heeft bereikt. Is een Japanse nachtegaal 
te ruim geringd waardoor de ring kan 

worden verwijderd of is deze ongeringd, 
dan dient de legale herkomst op andere 
wijze te worden aangetoond. Ook dient 
registratie te worden gevoerd. Art. 3 van 
de Regeling administratie bezit van en 
handel in beschermde dier- en planten-
soorten schrijft voor wat moet worden 
geregistreerd. Het gaat dan om o.a. datum 
en plaats van verkrijging, naw-gegevens 
van de leverancier, datum geboorte van en 
het aantal nakomelingen, gegevens soort 
en code merktekens etc.

Omdat een groot deel van deze vogels niet 
geringd bleek werd betrokken handelaar in 
de gelegenheid gesteld de legale herkomst 

aan te tonen. De bewijsstukken hiervoor 
zouden namelijk bij de boekhouder liggen. 
Samen met Team Milieu van de politie-
eenheid Oost-Brabant werd nader 
onderzoek ingesteld. Nadat de "bewijs-
stukken" van de handelaar waren ont-
vangen werden deze bestudeerd. Deze 
dekten het bezit van slechts tweeënveertig 
stuks. In geen enkel geval was genoteerd 
dat het om gekweekte vogels handelde of 
dat sprake was van legale import. Verder 
bleken adressen onvolledig en in één geval 
niet bestaand te zijn. Ook leek het alsof de 
soortnamen en aantallen met een ander 
handschrift waren geschreven. Genoeg 
twijfel voor extra onderzoek!

Hierop werd de handelaar met een bezoek 
vereerd waarbij zevenendertig stuks in 
beslag werden genomen. Hiervan bleken 
tien exemplaren te zijn voorzien van te 
ruime pootringen. De overige bleken onge-
ringd. Teneinde nader bewijs te vergaren 
werden de op de bewijsmiddelen ver-
melde leveranciers bezocht. Daarbij werd 
de twijfel bevestigd! Betrokkenen bleken 
nimmer deze vogelsoort aan de handelaar 
te hebben afgeleverd of men had minder 
exemplaren afgeleverd dan stond vermeld. 
Tevens bleek dat de handelaar importeurs 
had benaderd teneinde herkomstverkla-
ringen te verkrijgen terwijl deze vogels 
niet eens aan hem waren geleverd. 
Hieraan was niet meegewerkt.
Proces-verbaal werd opgemaakt ter zake 
overtreding van artikel 13, lid 1 onder a 
van de Flora- en faunawet en artikel 416 
en 225 van het Wetboek van Strafrecht. 

De laatste tijd zijn de verkoopsites Markt-
plaats en VogelMarkt.net vergeven van te 
koop aangeboden Japanse nachtegalen. 
In de meeste gevallen ongeringd. Hoe zal 
van deze exemplaren de legale herkomst 
worden aangetoond?

         Tekst: Peter Welvaarts


