Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie vzw
Gesticht op 26 maart 1933 – Maandblad “De Witte Spreeuwen”
De KBOF is een groepering die de bevordering van de vogelkweek,
vogelstand en vogelliefhebberij uitdraagt via haar maandblad “De Witte
Spreeuwen”.
Alsook de bevordering van het recht om vogels te houden behartigt en
verdedigt.

NIEUWSBRIEF 2017/001

Wat bracht ons 2016:
Een heel donkere schaduw trok over de KBOF met het verlies van onze voorzitter Eugeen De
Troyer. Meteen dank ik iedereen die een deel van de taken heeft overgenomen en vooral de
continuïteit van het beheer van de KBOF in stand heeft gehouden.
Dank zij onze penningmeester en zijn ploeg helpers werden de nodige transportbakken aangemaakt
en aangevuld om klaar te staan voor het begin van het Nationaal kampioenschap.
De WS spreeuw 2016 was er eentje die in de lijn van de vorige edities lag, evenwel vergeten we niet
dat de inkorving en de keuring, zeker het bijhouden van de uitslagen, vlot zijn verlopen.
Wat brengt ons 2017:
Een verkiezing van een nieuwe voorzitter, een voorzitter die wacht op de zware taak Eugeen te
vervangen en de KBOF op het juiste spoor te houden dit in verband met de houding tegenover de
BOU, EE en zeker in belang van onze TT’ers die deelnemen aan internationale tentoonstellingen.
Daarnaast moeten we met zijn allen buigen over hoe we het peil van leden bestand kunnen
behouden en terug aanvullen, hier kunnen de verschillende provincies met het voeren van
plaatselijke promotie een grote rol spelen.
Jacques Dewulf
Alg. Nat. Voorzitter K.B.O.F.a.i.

Feestavond "Witte Spreeuw 2016"
Na de succesvolle "Witte Spreeuw 2016" in de Oktoberhallen te Wieze nodigen wij met genoegen alle trouwe
medewerkers, bestuursleden, keurmeesters en alle leden, vrienden en kennissen van de KBOF familie uit om samen
mee te genieten van de feestavond "Witte Spreeuw 2016".
Wanneer: Zaterdag 8 april 2017 te 18 uur
Waar:
Sint Pauluszaal, Botermelkstraat 63 B te 9300 Aalst
Prijs:
a) 20 € per persoon
b) Medewerkers Witte Spreeuw - zie uitnodiging
- Uitgebreid heerlijk koud buffet.
- Toffe muziek met live optreden van zanger, entertainer, William
- Dranken en lekkere wijnen aan democratische prijzen ambiance- af ter party.
Inschrijven t/m 2 april bij Jacques Dewulf, 's Gravenstraat 62 te 9810 Nazareth Tel: 093855789 Email:
jacques.dewulf@telenet.be - Storten op rekening KBOF BE33 7330 0642 3046, KBOF Molenheide 8, 2870 Puurs, met
vermelding naam en aantal deelnemers.
Tijdig inschrijven is zeker meegenieten met feest "Witte Spreeuw 2016" opnieuw een onvergetelijke, fantastische
feestavond!

Info voor de clubverantwoordelijken
Aan de secretarissen, de verantwoordelijken voor de tentoonstellingen en de verantwoordelijken voor
ringenbestellingen van onze clubs, gelieve de beschikbare gegevens op KBOF online en de verstrekte informatie op
onze website goed te lezen en correct toe te passen.
Neem bij het ontvangen van een factuur van de KBOF zelf niet het initiatief het verschuldigde bedrag zomaar
spontaan te veranderen, zowel in min als meer, en het op de factuur vermelde bedrag te betalen.
Bij een eventuele betwisting neem contact op met de penningmeester van de KBOF.

Mededeling aan houders van rosse stekelstaart, huiskraai of heilige ibis.
Tekst: Agentschap voor Natuur & Bos
Krachtens artikels 31/1 en 31/2 van het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 met betrekking tot de
soortenbescherming en het soortenbeheer (het ‘soortenbesluit’) mogen drie vogelsoorten niet langer worden
gehouden of vervoerd. Het gaat om rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis), heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) en
huiskraai (Corvus splendens). Het verbod op deze soorten komt voort uit de problematische situatie die deze dieren
kunnen stellen ten aanzien van wilde soorten.Voor dieren die momenteel in bezit zijn, kan door het Agentschap voor
Natuur en Bos krachtens artikel 31/5 een afwijking worden verleend. Deze afwijking staat toe om dieren tot hun
natuurlijke dood te houden, op voorwaarde dat (1) de dieren al gehouden werden vóór augustus 2016, (2) de dieren
in een gesloten omgeving worden gehouden, en de eigenaar alle passende maatregelen neemt om voortplanting of
ontsnapping onmogelijk te maken. Het ANB roept dan ook op dat alle bezitters van deze dieren zich met de huidige
wetgeving in orde stellen. Dit kan met het formulier ‘Aanvragen van een afwijking om zorgwekkende invasieve
uitheemse soorten als gezelschapsdier te houden’.
U vindt dit formulier op https://www.natuurenbos.be > klik op ‘Beleid & Wetgeving’ > klik op ‘Formulieren & E-loket’
> klik op ‘Aanvragen van een afwijking om zorgwekkende invasieve uitheemse soorten als gezelschapsdier te
houden’ > klik op formulier.
Het ingevulde formulier kan worden gescand en per e-mail ingediend, of aangetekend per post verzonden.
Onder artikels 31/1 en 31/2 zijn ook volgende handelingen verboden: kweek, handel, gebruik, uitwisseling, en het
toestaan om zich voort te planten. Deze handelingen kunnen geen deel uitmaken van bovengenoemde afwijking. Het
is uitdrukkelijk verboden om dieren vrij te laten in het milieu. Ingeval overtredingen worden vastgesteld, kan worden
overgegaan tot sancties.

De grijze roodstaart (Psittacus erithacus)
De grijze roodstaart (Psittacus erithacus) is één van de meest verkochte papegaaiensoorten in België en Europa.
Het is sinds kort echter een bedreigde diersoort die voortaan de hoogste beschermingsgraad geniet. Vanaf
begin 2017 zijn houders van deze soort papegaaien verplicht om hun vogel(s) bij de cel CITES aan te geven.
Om de vogel te kweken of te verkopen zal daarnaast een geldige identificatie en certificaat nodig zijn.
De grijze roodstaartpapegaai kan relatief gemakkelijk als huiskamervogel worden gehouden en leert ook snel
woordjes aan, waardoor hij zeer gegeerd is. De vogel komt van nature in Afrika voor, maar zijn populatie is er
steeds slechter aan toe omwille van de stijgende illegale wildvangst. Op de recente CITES-top over de
internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten werd dan ook beslist om de beschermingsgraad van
de vogel op te trekken naar het hoogste niveau (opname op Bijlage AI van de CITES-conventie).
Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 houders, kwekers en handelaars van de grijze roodstaartpapegaai de
volgende formaliteiten zullen moeten vervullen bij de cel CITES van de FOD Volksgezondheid:


Houders van de grijze roodstaart (bestemd als huisdier of om ermee te kweken of handelen) zullen een

inventaris moeten indienen waarmee ze kenbaar maken dat ze al een grijze roodstaart in hun bezit hebben vóór
de inwerkingtreding van de nieuwe regels (het officiële model van inventaris volgt later). Daarnaast moeten ze
ook een bewijs van legale herkomst (een overdrachtsverklaring, factuur, oude foto’s …) voorleggen.


Houders (particulieren, handelaars of kwekers) die hun grijze roodstaart wensen te verkopen, zullen een

certificaat moeten aanvragen bij de cel CITES en hun (bestaande) vogels laten chippen. Nieuw gekweekte vogels
zullen systematisch moeten worden geringd met een vaste gesloten pootring met uniek nummer. Handelaars
zullen enkel nog vogels mogen verkopen die geïdentificeerd zijn en van een geldig certificaat zijn voorzien. Het
register van binnenkomst en vertrek moet, zoals nu reeds het geval is, uiteraard ook steeds nauwkeurig
aangevuld worden

Veel gekweekte soorten waarvoor geen CITES register en/of CITES certificaat noodzakelijk is .
Op onze website rubriek wetgeving/CITES is een lijst gepubliceerd van veel gekweekte soorten vogels die vermeld
staan op bijlage, A en B. Deze lijst is een Belgische lijst (toch voor wat de Bijlage B-soorten betreft) waarvoor de
verplichting van het bijhouden van een register niet noodzakelijk is. Logischerwijze volgt hieruit ook dat er geen
overdrachtsverklaring moet zijn. Er dient rekening gehouden dat het een Belgische aangelegenheid is en dat als
kwekers zo’n vogel verkopen naar iemand buiten België, ze best wel een overdrachtsverklaring meegeven, omdat
anders de koper mogelijk in de problemen komt in hun land.
De vermelde Bijlage A soorten zijn wel op Europees niveau vastgelegd: deze moeten geen certificaat en geen
identificatie hebben, en dit geldt zo binnen alle Europese lidstaten.

