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Geschiedenis?
Begin jaren 2000:
↑ populariteit roofvogels
↑ klachten
Vraag Raad voor Dierenwelzijn:
Roofvogels houden in gevangenschap
Zo ja, hoe?
Werkgroep: roofvogelhouders, valkeniers, Vogelbescherming,
vogelopvangcentrum en wetenschappers

Geschiedenis?
2009: advies van Raad voor Dierenwelzijn over het houden
van roofvogels in gevangenschap
“Het welzijn kan in belangrijke mate beschermd worden
Mits rekening te houden met een aantal fundamentele
soorteigen biologische behoeften van deze dieren.”

Beleidsnota 2014-2019 dierenwelzijn
“Zorgen voor een duidelijk kader voor het houden van
roofvogels in gevangenschap”
Planning 2018
2018: Besluit van de Vlaamse Regering - regelgeving
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Publicatie en inwerkingtreding
Publicatie in Staatsblad 30 augustus 2018

In werking sinds 9 september 2018

Welke dieren?
In gevangenschap gehouden roofvogels
Uitzondering dierentuinen

Aparte
wetgeving
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Verzorging en huisvesting (1)
Basisvoorwaarden:
regelmatig toezicht,
toegang tot voeder en drinkwater
zorg voor zieke en gewonde dieren

Uitgangspunt:
dieren zitten los
in dierenverblijf

Roofvogel wordt gehouden in dierenverblijf
Uitsluitend dierenverblijven geplaatst in openlucht
roofvogels in woonkamers,
schuren,.. verboden

Mogelijkheid tot vliegen zonder risico op verwondingen of
ontsnappen

Verzorging en huisvesting (2)
Dierenverblijf
dak: volledig of gedeeltelijk open
beschutting tegen zon, wind en regen
tenminste 1 zijwand open of opening
Muithuis is
mogelijk

Verrijking:
schuilmogelijkheden
zitstokken
waterbad
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Verzorging en huisvesting (3)
Geen schadelijke interacties

Koudegevoelige soorten: voldoende bescherming tegen
vorst

Huisvesting: afmetingen
Afmetingen van de dierenverblijven voor roofvogels:
Bijlage 1
Tabel 1. Dagroofvogels
Tabel 2: Nachtroofvogels

normen uit advies van Raad
overgenomen

normen uit advies van Raad
verhoogd, nu meer in analogie
met dagroofvogels
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Huisvesting: afmetingen
Afmetingen van de dierenverblijven voor roofvogels:
Bijlage 1
Inwerkingtreding
vanaf 1 juli 2019

Rekening gehouden met
kweekperiode

Vanaf 1 januari 2023: dierenverblijf nachtroofvogels
gebouwd tussen 8/10/2009 en inwerkingtreding besluit
(09/09/2018)
met bepaalde grootte (bijlage 2)
Advies Raad voor
Dierenwelzijn 2009
= kleinere normen voor
nachtroofvogels uit advies van
Raad

Huisvesting: afmetingen
Afmetingen van de dierenverblijven voor roofvogels:
Bijlage 1
Tijdelijk!

Uitzondering op afmeting:
Tijdens revalidatie of medische behandeling
Jonge vogels
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Huisvesting: aangebonden
Aangebonden huisvesting:
tijdens roofvogeldemonstraties
periode van training voor jacht en vrije vluchten
tijdens het vervoer
tijdens revalidatie of medische behandeling

Tijdelijk!

Voor elke roofvogel die
wordt aangebonden:
dierenverblijf

Bekwaamheidsattest (1)
Enkel voor de verantwoordelijke die een roofvogel houdt en
verzorgt die tot vermaak van publiek wordt gebruikt en die
een roofvogel aangebonden huisvest
Tot vermaak van publiek en
aangebonden huisvest

Rechtsgrond: Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren
Art. 6.
§ 2. De Vlaamse Regering kan maatregelen voorschrijven tot het waarborgen van
het welzijn van dieren die tot vermaak van het publiek worden gebruikt … op
kermissen, wedstrijden en bij andere gelegenheden. De Vlaamse Regering kan
bovendien bekwaamheidsvoorwaarden opleggen voor de personen die de
bedoelde dieren houden en verzorgen.
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Bekwaamheidsattest (2)
Afleggen van examen
Inhoud van het examen:
regelgeving
aankleden van roofvogels met schoentjes
aangelijnd of aangebonden houden
het dragen, wandelen, vrij laten uitvliegen

Bekwaamheidsattest (3)
Afgeleverd door een erkende vereniging
Erkenningsaanvraag bij dienst Dierenwelzijn, Vlaamse
overheid
Vanaf 1 juli 2021

Procedure voor erkenning:
Nog te bepalen in 2019
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Roofvogeldemonstraties (1)
Definitie roofvogeldemonstratie:
het dragen, het vrij laten uitvliegen, het tentoonstellen
van een roofvogel tot vermaak van publiek;
Organisator brengt gemeente tenminste 4 weken op
voorhand op de hoogte

Roofvogeldemonstraties (2)
Enkel tijdens evenementen gericht op dieren of
samenkomsten van roofvogelhouders,
roofvogeltentoonstellingen, educatieve of culturele
evenementen in verband met geschiedenis, jacht en natuur.
Demonstratie moet een educatieve en informatieve waarde
hebben, d.w.z.
naam en herkomst van vogelsoorten
beschermingsstatuut
levenswijze
voedsel
Geen aanvliegen van
trouwringen, fotoshoots,
kermissen,…
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Transport
Transportmateriaal aangepast aan fysiologische en
ethologische behoeften

Verhandeling
Informatiefolder over het houden van roofvogels:
Soort voeding
Huisvestingsnormen en minimumafmetingen van het
dierenverblijf
Voorwaarden voor bekwaamheidsattest

Geïnformeerde koper
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