CONTROLE DOOR DE AID OF DE POLITIE
(opgesteld in overleg met de AID)

Wat mag wel en wat mag niet!
Als de AID in een bepaald gebied actief is en een aantal volières van liefhebbers controleert, dan is
het snel overal bekend en kun je ook vreemde verhalen horen over wat er allemaal kan en niet kan.
Nu het mogelijk is bijna alle vogels te houden, is de verwachting dat de controle ook zal toenemen, In
overleg met de AID is onderstaand artikel geschreven, dat u inzicht geeft in deze materie en waarin
de rechten en verplichtingen van de vogelliefhebber staan, Voor de liefhebber van regeltjes is ook een
verwijzing naar de wetsartikelen opgenomen.

Toezichthoudend- en opsporingsambtenaar.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen toezichthoudend ambtenaar en opsporingsambtenaar. De
bevoegdheden van de toezichthoudend ambtenaar en de verplichting van de gecontroleerde zijn
vermeld in de Algemene Wet Bestuursrecht, hoofdstuk 5, art 5,11 t/m 5,20, De bevoegdheden van de
opsporingsambtenaar zijn vermeld in de Wet op de Economische Delicten, art 18 t/m 26, De
ambtenaren van politie en Algemene Inspectiedienst zijn zowel toezichthoudend ambtenaar als
opsporingsambtenaar. Een opsporingsambtenaar is bevoegd uw erf te betreden ter controle van de
daar aanwezige vogels. Let wel dat controle ook mogelijk is zonder dat de houder aanwezig is.
Normaal zal men echter netjes aanbellen bij de voordeur en de controle aanzeggen.
Gebruikelijk is dat de controlerend ambtenaar u zal vragen uw medewerking te verlenen om het
onderzoek mogelijk te maken door de vogels zodanig te laten zien, dat de ring kan worden
gecontroleerd.
Betreden van een woning.
Het betreden van een woning is geregeld in de Algemene Wet op het Binnentreden.
Legitimatie door de ambtenaar is verplicht bij het betreden van een woning. Indien de ambtenaar op
vrijwillige basis de woning mag betreden van betrokkene, zal hij zich eveneens legitimeren. Dus: de
ambtenaar zal zich bij het betreden van een erf of woning, gevraagd dan wel ongevraagd legitimeren
en het doel van zijn komst meedelen.
Wil de opsporingsambtenaar ook controle in uw huis uitvoeren (Opmerking AID: tegen uw wil), dan:
heeft hij voor onderzoek in de woning een schriftelijke machtiging nodig. U dient duidelijk bezwaar te
maken tegen binnentreden.
Onder woning wordt verstaan de plaats waar iemand zijn privé huiselijk leven leidt. Deze plaats is
bestemd en wordt gebruikt voor leven en slapen. Tot de woning behoren niet de aan de woning
verbonden ruimten die niet voor het huiselijk verkeer zijn ingericht en tevens apart toegankelijk zijn
en niet via de woning worden betreden.
Wil hij ook nog uw woning (kasten, berging e.d.) doorzoeken, dan mag dat alleen op vertoon van een
schriftelijke machtiging tot doorzoeken van de woning in het bijzijn van een officier van justitie of een
politieambtenaar die hiertoe is aangewezen (hulpofficier).
Machtiging tot huiszoeking.
Ook dan moet u duidelijk uw wil kenbaar maken en dus bezwaar maken. Wanneer tegen de wil van
de bewoner met een machtiging tot binnentreden of een machtiging tot huiszoeking toch het
onderzoek heeft plaatsgehad, dan zal de opsporingsambtenaar het verslag van binnentreden tegen de
wil van de bewoner uiterlijk op de 4de dag na die waarop in de woning is binnengetreden, toezenden
aan degene die de machtiging heeft gegeven.
Processen-verbaal kunnen worden opgevraagd bij de griffie, meestal tegen een kleine vergoeding. U
weet dan wat justitie u ten laste legt.
Als u de opsporingsambtenaar zelf binnen laat zonder dat u daartegen bezwaar maakt, door hem b.v.
een kopje koffie aan te bieden, dan heeft hij deze machtiging niet nodig.
Constateert hij dan een strafbaar feit, dan kan hij handelend optreden.

Inbeslagname.
Hij kan ook tot inbeslagname bijv. van uw vogels besluiten. U krijgt dan een bewijs van ontvangst
Een bewijs van ontvangst van inbeslaggenomen voorwerpen/goederen wordt door de verbalisant
ingevuld en ondertekend.
Dit bewijs wordt zo mogelijk ter plaatse uitgereikt, maar kan ook per post worden toegezonden. Het is
verstandig erop te attenderen dat u wenst dat individuele kenmerken van uw vogels in het bewijs
worden vermeld, dus bijv.
de ringnummers.
Hoewel op dit punt de voorlichting wel eens anders is geweest, wordt erop gewezen dat het de
ambtenaar niet is toegestaan de houder als opslaghouder aan te wijzen.(Opmerking AID: Tenzij U
daartegen geen bezwaar heeft) Indien vogels c.q. goederen in beslag worden genomen, zullen deze
gedeponeerd moeten worden op een daarvoor bestemde plaats. In het Handhavingsdocument Floraen Faunawet is vermeld dat de inbeslaggenomen vogels ALTIJD uit het verkeer moeten worden
genomen. De opsporingsambtenaar kan u ook verzoeken om vrijwillig afstand te doen van de
inbeslaggenomen goederen (vogels, vangmiddelen e.d.) en daarvoor te tekenen.
Als u echter van mening bent dat deze inbeslagname onterecht is, moet u hiervoor niet tekenen.
Informatie via de vogelbonden
Op het bondsbureau is een administratie bijgehouden als bedoeld in artikel 9 van het Vogelbesluit
1994. Ook onder de nieuwe regelgeving is zo'n administratie verplichting.
Onder de nieuwe regelgeving moet deze administratie zelfs eens per drie maanden aan het ministerie
van LNV ter beschikking worden gesteld. In het belang van het opsporingsonderzoek naar
vermoedelijke strafbare feiten kan de toezichthoudend ambtenaar of opsporingsambtenaar (politie of
AID) inzage eisen in deze ringenadministratie.
Enkele punten die u als leidraad kunt gebruiken bij controle van uw vogels.
• Als de opsporingsambtenaar zich (aan uw voordeur) bij u meldt, zal hij zich legitimeren en het doel
van zijn komst meedelen. Informeer dan duidelijk naar zijn naam en namens welke bevoegde dienst
hij de controle uitvoert en vraag hem zo nodig zich te legitimeren. (noteer naam en dienst waartoe hij
behoort)
• Vergezel de opsporingsambtenaar en blijf hoffelijk.
• Op vragen die u in moeilijkheden kunnen brengen, bent u niet verplicht te antwoorden.
• Vinden er handelingen plaats die het welzijn van uw vogels nadelig beïnvloeden, meld dat dan aan
de opsporingsambtenaar en protesteer hiertegen.
• Verleen zo nodig medewerking aan de controle door bijv. zelf de vogels te vangen.
• Bij een eventuele inbeslagname kunt u verzoeken als voorlopig opslaghouder te worden aangesteld,
maar gezien de richtlijn van justitie zal daaraan (Opmerking AID: bij voorkeur) geen gevolg worden
gegeven. Vraag, naar welk asiel de vogels worden gebracht (Opmerking AID: Het is echter geen
verplichting voor de AID dit kenbaar te maken)
• Als men u verzoekt vrijwillig afstand te doen van het inbeslaggenomen voorwerp of goed en dan wel
een afstandsverklaring te tekenen, moet u zich realiseren dat u die vogels of goederen niet meer
terugkrijgt.
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