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Inleiding 
In module 4 is uitvoerig stil gestaan bij de Regelgeving van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebers. 
Nu sluiten we de serie modules die behoren bij de theoretische opleiding tot Surveillant 
NBvV af met een inventarisatie van de Nederlandse wetgeving en de Europese 
Verordeningen die betrekking hebben op het houden van en fokken met kooi- en 
volièrevogels. 
 
Door middel van een aantal monografieën is aandacht besteed aan de Nederlandse Wet 
natuurbescherming en aan Europese verordeningen die betrekking hebben op de 
Vogelrichtlijn, Invasieve Exoten en de CITES regelingen. 
Er blijven dan nog een beperkt aantal wetten en verordeningen over zoals bijvoorbeeld de 
Wet dieren en de uitgebreide Europese Verordening die specifiek betrekking heeft op de 
diergezondheidswetgeving. 
Beide wetgevingen, maar ook de Wet natuurbescherming,zijn op dit moment onderworpen 
aan revisie. 
Zodra dit is afgerond kunnen nieuwe monografieën over deze wetten verschijnen. 
Dit zal dan na het afronden van de eerste opleiding tot Surveillant NBvV zijn. 
 

Verantwoording en aansprakelijkheid 
De tekst van de verschillende hoofdstukken is zo actueel en correct mogelijk opgesteld. 
De opzet is niet een volledige tekstweergave op te nemen van de verschillende wet- en 
regelgevingen. 
Iedere Nederlander dient de wet te kennen.  
Alle genoemde wetten, besluiten en regelingen zijn terug te vinden via overheidspublicaties 
op het internet. 
 
De Commissie Dierenwelzijn aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen 
dan ook die voortvloeien uit het handelen en toepassen van teksten uit deze module 5. 
 
 
Urk/Leeuwarden, 
Jan de Bruine 
Henk van der Wal 
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Wetgeving 
Een stukje historie 
 
Al meer dan 400 jaar worden vogels door de mens gehouden als huisdier. 
Vaak in de eerste plaats om de zang en vervolgens vanwege de kleurenpracht van de 
bevedering. 
Populair in de 16e eeuw waren vooral de leeuweriken, de barmsijzen en de kneuen, soorten 
die we nu in de avicultuur Europese Cultuurvogels noemen. 
Deze zangvogels werden uit het wild gevangen en vervolgens gewend aan het verblijf in een 
vogelkooi. Ze vertegenwoordigden geen geldwaarde en waren zo voor de gewone man 
bereikbaar. 
 
Wie in de 16e eeuw er financieel wat royaler voor stond, kon zich veroorloven vogels te 
kopen die uit andere contingenten moesten komen omdat ze in de directe omgeving niet 
gevangen konden worden. 
Zo worden rond 1580 en 1590 in bijvoorbeeld een stad als Leeuwarden al papegaaien en 
kanaries als huisdieren aangetroffen1. De eigenaars hadden respectievelijk als beroep 
“facteur van verscheijden Coopluijden” en advocaat. 
 
Mede doordat het vangen van vogels om die naast de consumptie ook te houden als huisdier 
erg populair werd, besloot de regering een wet uit te vaardigen ter bescherming van nuttige 
vogels en zoogdieren2. 
Het accent lag daarbij niet zozeer op het welzijn van de vogels maar veel meer op het wel of 
niet schadelijk zijn voor de landbouw of houtteelt. 
Vogels die nuttig werden geacht voor de landbouw of houtteelt werden door de wet 
beschermd. 
Vogels die andere vogel verscheuren worden roofvogels genoemd en door die wet niet 
beschermd. Ook vogels die als schadelijk voor de landbouw en houtteelt werden beschouwd 
waren niet beschermd. De bescherming was vooral gericht op het verbod om nog langer 
nuttige vogels te vangen en als zangvogel in een kooi te houden. 
 
Vanaf 1880 is deze wet ter bescherming van nuttige vogels en zoogdieren voortdurend aan 
aanpassingen onderhevig geweest. 
Langzaam werd het accent ook wat meer verlegd naar het onder voorwaarden mogen 
houden van in Nederland broedend aangetroffen vogels. Uiteindelijk is dit doorgetrokken tot 
alle in Europa voorkomende vogels mits ze zijn voorzien van een vaste pootring. De 
bescherming van niet-Europese vogels werd ook in de Nederlandse wetgeving vastgelegd. 
Ook ging de wetgeving zich meer en meer richten op de gezondheid en het welzijn van 
vogels. 
 
  

                                                      
1
 Historisch Centrum Leeuwarden, inventarisatieboeken 1550 – 1790, fiche Y7 folio 296 en fiche Y10 folio 383. 

2
 Bij Koninklijk besluit van 25 augustus 1880, Staatsblad No. 164 
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De opbouw van wetgeving: Wet, AMvB en m.r. 
 
“Elke burger wordt geacht de wet te kennen”. 
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Het suggereert dat iedereen zou weten wat er in de wet staat.  
Wel is het zo dat na de reguliere afkondiging van de wet iedereen geacht wordt daar kennis 
van te nemen. 
Onbekendheid met het bestaan of de inhoud van de wet vormt nooit een verontschuldiging 
voor overtreding van die wet en kan ingeval van strafbepaling dan ook niet leiden tot 
straffeloosheid3. 
 
Deze bepaling is ook van toepassing op de vogelliefhebber, zeker waar het de relevante 
wetten betreffen die uitgevaardigd zijn in het kader van de gezondheid en het welzijn van 
vogels. 
Het accent ligt daarbij bij het aankopen, verkopen, houden, fokken en tentoonstellen van 
kooi- en volièrevogels. 
 
“De wet” is een verzamelnaam voor alle wetten die in Nederland van kracht zijn. 
Wetten zijn geschreven rechtsregels. Het begrip “wet” kan in formele zijn worden uitgelegd 
als een (gezamenlijk) besluit genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde 
procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd. 
 
Een wet kan niet alles tot in detail regelen. 
Daarom staat in een wet vaak aangegeven welke zaken nog nader uitgewerkt moeten 
worden. 
Een dergelijke nadere uitwerking kan op twee manieren plaats vinden: 
een Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB 
een ministeriële regeling, mr. 
Het resultaat is dan dat naast de wettekst nog diverse besluiten en regelingen met ieder hun 
afzonderlijke teksten als losse delen aan een wet hangen. 
 
Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB. 
 
Een Algemene Maatregel van Bestuur is een besluit van de regering waarin de inhoud van 
een wet nader is uitgewerkt4. Een AMvB wordt zonder medewerking van Eerste en Tweede 
Kamer gemaakt. 
Een AMvB hoeft niet in de Tweede en Eerste Kamer te worden behandeld. Daarmee is het 
een versnelde vorm van wetgeving. 
Soms wordt een ontwerp-AMvB toch aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd. 
Dit heet een “voorhangprocedure”. 
De Kamers kunnen de betrokken minister dan vragen om alsnog wijzigingen in de ontwerp-
AMvB op te nemen. De minister moet dit doen voor hij de ontwerp-AMvB naar de Raad van 
State stuurt.  
 
Ministeriële regeling, m.r. 
 
Een ministeriële regeling is een regeling, gemaakt door een minister, waarin de inhoud van 
een wet nader is uitgewerkt. Een ministeriële regeling wordt gemaakt zonder medewerking 
van de ministerraad, Raad van State en beide Kamers. Een ministeriële regeling is dus 
sneller in te voeren dan een AMvB. Die snelheid is mogelijk omdat een ministeriële regeling 
vaak een verdere uitwerking van een AMvB is. 
  

                                                      
3
 nl.wikipedia.org/wiki/Wet 

4
 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgeving 
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Wetgeving m.b.t. tot het mogen houden van vogels als 
gezelschapsdier 
 
Al meer dan twaalf en een half jaar houdt een niet onbelangrijke onderwerp vele 
dierenliefhebbers, maar zeker ook vele vogelliefhebbers, bezig. 
Dat is de vraag: “welke gezelschapsdieren mogen we houden?”  
In de genoemde periode zijn er steeds vanuit de Nederlandse overheid en haar adviseurs 
pogingen ondernomen om te komen tot lijsten waarop de diersoorten en diercategorieën 
staan vermeld die wel of niet mogen worden gehouden. 
Begrippen als “positieflijst”en/of “negatieflijst” werden daartoe ingevoerd. 
Daarnaast werden allerlei adviezen uitgebracht om te komen tot een systematiek waarmee 
diersoorten, aanvankelijk eerst zoogdieren, beoordeeld konden worden op het geschikt zijn, 
al dan niet onder voorwaarden, door een ieder te kunnen worden gehouden.  
 
Bij het van kracht worden van de Wet dieren in 2014 werd vastgesteld dat het verboden is 
dieren te houden die niet behoren tot door Onze Minister aangegeven diersoorten of 
diercategorieën.  
In het Besluit houders van dieren, ook van kracht sinds 2014, zijn criteria vastgesteld op 
grond waarvan Onze Minister de diverse diersoorten aanwijst. 
 
Opnieuw wordt in 2015 een advies uitgebracht op een toe te passen methode om te komen 
tot het benoemen van diersoorten die voldoen aan de criteria, die genoemd worden in het 
Besluit houders van dieren. 
Als resultaat werd een positieflijst voor zoogdieren vastgesteld. 
 
In juni 2017 wordt de laatste versie van deze lijst weer ingetrokken. 
Het gebruikte beoordelingssysteem werd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven, 
CBb, vernietigd. Een stevig negatief gevolg van deze uitspraak is ook dat uitsluitend 
onafhankelijke beoordeelaars ingezet mogen worden voor het opstellen van een positieflijst. 
 
Het streven van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is nog 
steeds gericht op het invulling geven aan een lijst met diersoorten die door een ieder in of om 
het huis mogen worden gehouden. 
Op 12 november 2018 wordt door de Minister Carola Schouten een “Beleidsbrief 
Dierenwelzijn” naar de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal verzonden. 
In deze beleidsbrief geeft de Minister aan dat zij alleen diersoorten die door een ieder te 
houden zijn, diersoorten met  relatief lage risico’s op aantasting van het welzijn en de 
veiligheid van mensen en dieren, zonder voorwaarden toestaat. 
Deze diersoorten komen op een huis- en hobbydierenlijst te staan. 
De huis- en hobbydierenlijst wordt opgesteld voor zoogdieren. 
Als deze lijst is afgerond wil de Minister ook voor vogelsoorten en reptiel- en amfibie soorten 
een lijst opstellen. 
 
In de herfst van 2017 is al een groep onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen 
gevraagd op persoonlijke titel te participeren in een Wetenschappelijke Adviescommissie 
Positieflijst (WAP). 
Deze WAP heeft als opdracht gekregen te adviseren over een vereenvoudigde, 
wetenschappelijk valide, toetsingskader voor de positieflijst huisdieren. 
Randvoorwaarden hierbij zijn dat de systematiek voldoende goed uitvoerbaar is ( eenvoudig, 
tijd- en kostenefficiënt) en dat de systematiek voldoet aan de Nederlandse en Europese 
wettelijke vereisten en aan wetenschappelijke validiteit. 
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Wetgeving 
De Wet dieren (BWBR0030250) geeft in Hoofdstuk 2. Dieren, artikel 2.2 . Houden van 
dieren, aan dat het verboden is dieren te houden die niet behoren tot door Onze Minister 
aangegeven diersoorten of diercategorieën.  
Bij algemene maatregel van bestuur worden criteria vastgesteld op grond waarvan  Onze 
Minister diersoorten of diercategorieën aanwijst. 
 
In het Besluit houders van dieren (BWBR0035217) worden in artikel 1.4 de criteria voor de 
aanwijzing van diersoorten of diercategorieën toegelicht. 
Onderscheid wordt gemaakt in de groepen a en b: 
 
Artikel 1.4. Criteria voor aanwijzing diersoorten of diercategorieën (wettekst) 
  
1 De criteria, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de wet, zijn: 
dieren: 
1°van de desbetreffende diersoort of diercategorie kunnen zonder specialistische kennis en  
    vaardigheden worden gehouden, gelet op: 
i de mate waarin het dier behoefte heeft aan bewegen en een specifieke    
  leefomgeving; 
ii de gemiddelde grootte van het dier op volwassen leeftijd; 
iii de behoefte van het dier aan periodes van activiteit of inactiviteit gedurende een 
    dag of een seizoen; 
iv de behoeften van het dier met betrekking tot foerageren en eten, waaronder de   
   rantsoensamenstelling; 
v  de mate waarin het dier behoefte heeft aan veiligheid en schuilgelegenheid; 
 vi de behoeften van het dier met betrekking tot voortplanting en grootbrengen van  
     jongen; 
vii de behoefte van het dier met betrekking tot schoonmaakgedrag; 
viii de sociale of biosociale behoeften van het dier; 
ix  de mate waarin het dier behoefte heeft aan prikkels en afleiding, of 
 
2° behoren tot een diersoort of diercategorie die bij artikel 2.1 zijn aangewezen, of 
 
b. het houden van dieren van de desbetreffende diersoort of diercategorie: 
1°levert geen onaanvaardbare mate van gevaar op voor mens of dier, 
2°.is niet verboden bij  
artikel 3.2, eerste lid, of 3.6, eerste lid, van de Wet   natuurbescherming, in  
samenhang met artikel 3.2, tweede en derde lid, onderscheidenlijk artikel 3.6, derde  
lid, van die wet en krachtens artikel 3.3, derde lid, onderscheidenlijk 
 3.8, derde lid, van die wet verleende ontheffingen of vrijstellingen, en is niet  
verboden op grond van bij of krachtens artikel 3.37, 3.38 of  
3.39 van de Wet natuurbescherming, gestelde regels, in samenhang met  
krachtens artikel 3.40 van die wet verleende ontheffingen of vrijstellingen, of 
3° levert gelet op de subonderdelen i tot en met ix van onderdeel a, onder 1°, geen  
     onaanvaardbare aantasting op van het welzijn of de gezondheid van die dieren. 
 
 
Dieren die aan deze criteria kunnen voldoen werden tot voor kort geplaatst op de 
“Positieflijst”. 
De wijze waarop, is in de afgelopen jaren steeds onderhevig geweest aan diverse juridische  
uitspraken die gericht waren op het afwijzen van de systematiek die gebruikt werd voor het 
samenstellen van die Positieflijst. 
Dit is voor het Ministerie LNV aanleiding geweest om te komen tot een nieuwe opzet en men 
is uitgekomen op het vaststellen een objectief wetenschappelijk toetsingskader voor het 
plaatsen van diersoorten op wat nu de “Huis- en Hobbydierenlijst” wordt genoemd. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0030250&artikel=2.2&g=2018-11-14&z=2018-11-14
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2018-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.1
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.2&g=2018-11-14&z=2018-11-14
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.6&g=2018-11-14&z=2018-11-14
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.3&g=2018-11-14&z=2018-11-14
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.8&g=2018-11-14&z=2018-11-14
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.37&g=2018-11-14&z=2018-11-14
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.38&g=2018-11-14&z=2018-11-14
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.39&g=2018-11-14&z=2018-11-14
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0037552&artikel=3.40&g=2018-11-14&z=2018-11-14
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Het doel van de lijst is om te regelen dat in Nederland alleen die diersoorten door eenieder 
gehouden mogen worden,en  die daar ook geschikt voor zijn uit oogpunt van dierenwelzijn, 
dier- en volksgezondheid. 
 
De gehele problematiek rond het in de praktijk uitvoeren van een toetsingskader is door de 
Commissie Dierenwelzijn –ethiek & Wetgeving van de NBvV uitgewerkt in een afzonderlijke 
monografie onder de titel “WAP- advies Toetsingskader Positieflijst november 2018, in relatie 
tot het beleid ten aanzien van dierenwelzijn en dierenethiek van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers” 
Deze monografie met documentnummer D-E&W 2018 – 11 is per mail te bestellen bij de 
commissie via Surveillantnbvv@gmail.com  

  

mailto:Surveillantnbvv@gmail.com
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Wetgeving m.b.t. het houden van kooi- en volièrevogels 
 
Voor de vogelliefhebber zijn ten aanzien van het hobbymatig houden van kooi- en 
volièrevogels drie wetten belangrijk: 
Gezondheid- en welzijnswet voor dieren 1992 – gedeeltelijk 
Wet dieren 2013 
Wet natuurbescherming 2017 
Aan deze drie wetten hangen de nodige AMvB’s. 
 
Daarnaast moeten leden van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zich conformeren 
aan het bondsbeleid ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en 
volièrevogels. 
 

De Gezondheid- en welzijnswet voor Dieren,  
afgekort GWWD, van kracht sinds 1992, heeft als doel uit een oogpunt van gezondheid en 
welzijn van dieren, uit ethische overwegingen en uit een oogpunt van bescherming van 
veiligheid van mens en dier, regels te geven ten aanzien dieren en handelingen met dieren, 
en vindt het wenselijk regels te geven ter zake van de uitvoer van dieren en dierlijke 
producten als mede met het oog op de raszuiverheid van producten in de Nederlandse 
fokkerij. 
  
Deze wet is op te delen in twee voor de vogelhouder belangrijke hoofdstukken: 
de zorg voor de gezondheid van dieren ( art. 3 – 32), 
de zorg voor het welzijn van dieren ( art. 33 – 65) 
Daarnaast bevat de wet in meerdere hoofdstukken regels voor zaken die zich buiten het 
hobbymatig houden van kooi- en volièrevogels afspelen zoals welzijnsregels voor honden, 
katten, kalveren en varkens. 
 
De GWWD is in 2013 voor een groot gedeelte vervangen door de Wet dieren, zeker wat 
betreft de artikels rond het welzijn van dieren. 
In 2021 wordt deze wet geheel ingetrokken en gaat dan deel uitmaken van een nieuwe 
wetgeving. 
Deze nieuwe wetgeving zal worden afgeleid van de Europese verordening (EU) 2016/429, 
waarin regelgeving rond overdraagbare dierziekten en handelingen op het gebied van 
diergezondheid zijn opgenomen. 
 

De Wet dieren 
Met ingang van 2014 is de Wet dieren van kracht geworden.  
Deze wet is een bundeling van een deel van de bestaande wetten en regelgevingen over 
dieren. 
De wet bevat een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde 
onderwerpen. Aan het welzijn van dieren worden in de wet veel artikelen besteed. 
 
Voor de vogelliefhebber die zijn vogels duurzaam en hobbymatig als gezelschapsdier houdt 
komen onder anderen de volgende onderwerpen aan de orde: 
algemene zorgplicht voor zijn vogels; 
erkennen van de intrinsieke waarde van dieren; 
verbod op dierenmishandeling 
houden van vogels; 
identificatie van vogels; 
vervoeren van vogels; 
handel in vogels; 
diergeneeskundige handelingen bij vogels; 
verbod op het gebruiken van vogels als prijs; 
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vertoning (tentoonstellen) van vogels. 
Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op diverse ziekten, diervoeders, dierenartsen en 
diergeneesmiddelen. 
 
In de diverse artikelen wordt aangegeven dat er nog nader te stellen regels kunnen worden 
opgesteld, de AMvB’s en de m.r.”s. 
Van kracht zijn op 1 juni 2014: 
besluit en regelingen diergeneesmiddelen; 
besluit en regelingen dierlijke producten; 
besluit en regeling diervoeders; 
besluit en regeling handhaving en overige zaken Wet dieren. 
besluit en regeling houders van dieren; 
regeling houders van dieren 
besluit diergeneeskundigen 
 
Besluit houders van dieren. 
Met ingang van 5 juni 2014 is een besluit, houdende regels met betrekking tot houders van 
dieren van kracht geworden. 
Dit besluit is een verzameling van richtlijnen en verordeningen en beslaat zeven 
hoofdstukken en twee bijlagen. 
 
Hoofdstuk 1 Algemeen. 
In artikel 1.4 staan criteria vermeld voor het aanwijzen van diersoorten of diercategorieën op 
de positieflijst. Hierbij wordt aangegeven dat deze criteria op een nader te bepalen tijdstip in 
werking treedt. 
De artikelen 1.6 t/m. 1.8 geven aan: 
hoe dieren gehouden moeten worden; 
hoe ze verzorgt moeten worden; 
waaraan de behuizing moet voldoen. 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft deze normen uitvoerig uiteen gezet in het 
Handboek Vogelverzorging. 
Artikel 1.19 en 1.20 behandelen het scheiden van jonge honden, katten, konijnen, 
papegaaiachtigen, apen en varkens van hun ouderdieren. 
In bijlage I van het besluit houders van dieren staat bij 349 vogelsoorten de minimum leeftijd 
vermeld die per soort moet worden aangehouden bij het scheiden van kuikens en 
ouderdieren. 
Artikel 1.20 geeft aan dat indien de houder aannemelijk kan maken dat het scheiden van een 
dier van het ouderdier noodzakelijk is met het oog op de gezondheid en het welzijn van het 
dier, het jonge dier met de hand groot gebracht mag worden. 
Hoofdstuk 1 wordt afgesloten met § 6: Diergeneeskundige handelingen en 
diergeneesmiddelen. 
 
Hoofdstuk 2: Houden van dieren voor landbouw doeleinden. 
 
Hoofdstuk 3: Houden van dieren anders dan voor landbouwdoeleinden. 
Artikel 3.4 geeft aan welke normen in acht genomen moeten worden bij het fokken van 
gezelschapsdieren. 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft deze voorwaarden die betrekking hebben 
op het fokken van vogels uitvoerig vastgelegd in de CODEX voor het hobbymatig houden 
van en fokken met volière- of kooivogels door leden van de NBvV. 
§ 2 van hoofdstuk 3 handelt over het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve 
van opvang of fokken met gezelschapsdieren. 
Artikel 3.6.2 geeft aan dat deze paragraaf niet van toepassing is indien degene die 
gezelschapsdieren verkoopt, ten verkoop in voorraad houdt, aflevert, houdt ten behoeve van 
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opvang of fokt ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, aannemelijk 
maakt dat er bij de uitoefening van die activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen. 
De artikelen 3.12 t/m 3.23 regelen diverse zaken die van toepassing zijn op een inrichting 
waarin bedrijfsmatig dieren worden verkocht en afgeleverd. 
 
Hoofdstuk 4 regelt het houden van dieren voor vertoning (in dierentuinen). 
Hoofdstuk 5 regelt het doden van dieren voor de productie van dierlijke producten. 
Hoofdstuk 6 bevat overige bepalingen. 
Hoofdstuk 7 zijn slotbepalingen. 
Bijlage I geeft een overzicht van de minimumleeftijd waarop kuikens van papegaaiachtigen 
van hun ouders mogen worden gescheiden. 
Bijlage II geeft een overzicht van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie 
van van die dieren afkomstige producten. 
 
Regeling houders van dieren. 
Op 27 juni 2014 is deze regeling van kracht geworden als een aanvulling op het Besluit 
houders van dieren. 
De regeling heeft op de datum van inwerking treden, 1 juli 2014, geen hoofdstukken die 
bepalingen bevatten welke betrekking hebben op het hobbymatig houden van en fokken met 
volière- of kooivogels. 
In januari 2015 is hoofdstuk 2 gewijzigd en heeft dan als titel “Dieren die gehouden mogen 
worden”. Dit hoofdstuk beschrijft de regelgeving rond de huisdierenlijst (Positieflijst). 
Hierop komen we in deze module nog op terug. 
 

Wet natuurbescherming 
Regels ter bescherming van de natuur 
In 2015 is door de Eerste Kamer de Wet natuurbescherming vastgesteld. 
Deze wet vervangt de Boswet, de Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. 
Het gevolg voor ons als vogelliefhebbers is dus dat de Flora- en faunawet wordt ingetrokken, 
inclusief alle daarbij behorende besluiten en regelingen. 
Aan de Wet natuurbescherming hangt het Besluit natuurbescherming en de Regeling 
natuurbescherming. 
De Wet natuurbescherming is per 1 januari 2017 van kracht geworden. 
 

Ten behoeve van de deelnemers aan de cursus Surveillant NBvV zijn alle relevante zaken 
samen gebracht in een afzonderlijke monografie onder de titel “Wet natuurbescherming 
2017, met betrekking tot het hobbymatig houden van en fokken met kooi- en volièrevogels 
als gezelschapsdier”. 
Deze monografie is aan alle cursisten die module 4 goed hebben afgesloten, ter 

voorbereiding op module 5, toegezonden.  
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Wetgeving m.b.t. de zorgplicht voor het houden van kooi- en 
volièrevogels. 
De Wet dieren 
In de Wet dieren wordt in hoofdstuk 1, artikel 1.4 aandacht geschonken aan een algemene 
zorgplicht. 
Deze zorgplicht wordt als volgt beschreven: 
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor dieren. 
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor 
dieren worden veroorzaakt, verplicht is dergelijke handelingen achterwege te laten voor 
zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor 
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 

 
Besluit houders van dieren 
Het besluit houders van dieren beschrijft in artikel 1.7, lid a t/m g het volgende: 
Degene die een dier (vogel) houdt, draagt er zorg voor dat een dier: 

a. wordt verzorgd door een persoon die beschikt over voor die verzorging nodige kennis 
en vaardigheden; 

b. slechts onder de hoede wordt gesteld van een persoon die kennelijk tot de verzorging 
in staat is; 

c. dat ziek of gewond lijkt onmiddellijk op passende wijze wordt verzorgd; 
d. een toereikende behuizing heeft onder voldoende hygiënische omstandigheden; 
e. een voor dat dier toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en leeftijd 

geschikt voer krijgt toegediend op een wijze die past bij het ontwikkelingsstadium van 
het dier; 

f. toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid water van passende kwaliteit of op 
een andere wijze aan zijn behoefte aan water kan voldoen; 

g. voldoende verse lucht of zuurstof krijgt. 
 

In de Nota Dierenwelzijn en Dierengezondheid5 is geconstateerd dat houders van 
hobbymatig gehouden dieren in het algemeen een grote betrokkenheid bij de gezondheid en 
het welzijn van hun dieren.  
Bij gezelschapsdieren, hobbymatig gehouden landbouwdieren en paarden worden 
problemen met welzijn en gezondheid vaak veroorzaakt door te weinig of verkeerde kennis 
van wat deze dieren specifiek nodig hebben. 
Veel dieren ondervinden daarvan in min of meerdere mate ongerief. 
Vaak denken dierenhouders dat ze voldoende kennis hebben, maar de praktijk wijst uit dat 
het niet de juiste kennis is. 
Een van de speerpunten van het beleid is om die reden het vergroten van hun kennis en 
kunde. 
Hiermee wordt beoogd dat (toekomstige) dierhouders zich bewust zijn van de consequenties 
en verantwoordelijkheden van het houden van dieren en zich hier ook naar gedragen. 
 
Tegen die achtergrond bepaalt artikel 1.7 dat van de houder wordt verwacht dat hij de nodige 
kennis en ervaring over dan wel met de verzorging van dieren heeft. 
Het gaat daarbij niet zozeer om het met succes afgerond hebben van concrete opleidingen. 
Voldoende zal zijn de kenbaarheid dat het dier goede verzorging krijgt en het blijk geven van 
het besef dat die verzorging moet en ook kan worden gegeven. 
  

                                                      
5
 Ministerie EZ, beleidsnota februari 2012 
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Het doden van kooi- en volièrevogels. 
Ondanks alle goede zorgen die vogelliefhebbers besteden aan de gezondheid en het welzijn 
van hun vogels, komt bij iedere vogelliefhebber de situatie voor dat vogels bijvoorbeeld een 
natuurlijke dood sterven. 
Daarnaast kan iedere vogelliefhebber in een situatie komen dat een besluit moet worden 
genomen een vogel te doden. 
 
Het moment van het doden van een vogel is een dierenethisch dilemma. 
Er moet antwoord worden gegeven op een aantal vragen: 

1. Wat bepaalt de Nederlandse wetgeving  over het doden van dieren? 
2. Wanneer mogen/moeten vogels worden gedood? 
3. Hoe moeten/mogen vogels gedood worden? 
4. Door wie mogen/moeten vogels worden gedood? 
5. Hoe voeren we de kadavers van gedode vogels af?  

 
Wat bepaalt de Nederlandse wetgeving over het doden van dieren? 
De Wet dieren, Hoofdstuk 2, § 1. Handelingen met dieren, bepaalt het volgende: 
 
Art. 2.1  Dierenmishandeling 
1, Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking 
van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de 
gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. 
 
Art.2.10 Doden van dieren 
1, Het is verboden dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
diersoorten of diercategorieën te doden, behoudens in gevallen waarin een dier wordt 
gedood voor de bedrijfsmatige productie van dierlijke producten, of in bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur  aangewezen gevallen. 
  
Besluit houders van dieren 
Hoofdstuk 1  Algemeen 
§ 3  Doden van dieren 
Art. 1.10  Gevallen waarin dieren mogen worden gedood. 
Als gevallen als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van de wet worden aangewezen gevallen 
waarin: 
a. een dier wordt gedood ter beëindiging of voorkoming van onmiddellijk gevaar voor mens 
of dier; 
b. een dierenarts heeft vastgesteld dat doden in het belang van het dier is; 
c. dat doden bij of krachtens enig wettelijk voorschrift of ingevolge een EU-verordening is 
voorgeschreven; 
d. een dier wordt gedood ter beëindiging van ondraaglijk lijden van het dier; 
e. een dier wordt gedood vanwege niet te corrigeren gevaarlijke gedragskenmerken.  
 
Artikel 1.11 Reikwijdte  
De artikelen 1.12 tot en met 1.14 zijn van toepassing op zoogdieren, reptielen, amfibieën en 
vogels.  
 
Artikel 1.12 Besparen vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden  
Bij het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten wordt de dieren elke 
vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden bespaard.  
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Artikel 1.13 Methoden  
1. Een dier wordt gedood door middel van een methode die waarborgt dat de dood 
onmiddellijk of na bedwelming, maar vóór dat de bewusteloosheid is geweken, intreedt.  
2. In afwijking van het eerste lid behoeft een dier niet te worden bedwelmd indien een dier 
moet worden gedood: 
a. ter beëindiging of voorkoming van onmiddellijk gevaar voor mens of dier of 
b. ter beëindiging van ondraaglijk lijden van het dier.  
 
Artikel 1.14 Kennis  
1. Het doden van dieren en daarmee verband houdende activiteiten worden uitgevoerd door 
personen die aantoonbaar de nodige kennis en vaardigheden bezitten om de taken humaan 
en doeltreffend uit te voeren.  
2. Bij ministeriële regeling kunnen voor de daarin te onderscheiden diersoorten of 
categorieën dieren nadere regels worden gesteld ten aanzien van de in het eerste lid 
bedoelde kennis en vaardigheden.  
 

Zienswijze van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers op het  doden van vogels. 

In het voorjaar van 2019 is het doden van gezelschapsdieren nogal negatief in de publiciteit 
gekomen via de sociale media , maar ook via een televisie uitzending. 
Dit is voor verschillende houderijorganisaties aanleiding geweest hun zienswijze op het 
doden van gezelschapsdieren nog een tegen het licht te houden en opnieuw schriftelijk vast 
te leggen. 
 
De Themacommissie Dierenethiek van de NBvV heeft een voorlopige zienswijze gegeven op 
drie vragen die gedefinieerd zijn als onderdeel van het dierenethische dilemma rond het 
doden van kooi- en volièrevogels. Het betreft dan de vragen 2, 3 en 4. 
 
1, Wanneer mogen/moeten vogels worden gedood? 
 
Vogels doden dient alleen in uiterste noodzaak te gebeuren. Vogels zijn levende wezens en 
hebben recht op leven. Maar anderzijds hebben ze ook het recht om vrij te zijn van pijn en 
lijden. 
Het kan in een aantal gevallen nodig dan wel wenselijk zijn dat vogels worden gedood. Ik 
denk hierbij dan in het bijzonder aan jonge vogels in het nest welke ernstige afwijkingen 
vertonen. Het komt wel eens voor dat tijdens het opgroeien in het nest blijkt dat een pootje 
dusdanig vergroeid dat voorzienbaar is dat een vogel hier tijdens zijn verdere leven ernstige 
hinder van zal ondervinden. Het zelfde kan zich voordoen bij vleugels en bek. Ook hier zijn 
weliswaar zeer zelden afwijkingen waar te nemen maar deze kunnen tijdens het verdere 
leven een dusdanige hinder opleveren dat geconcludeerd mag worden dat de vogel tijdens 
zijn verdere leven ernstig zal lijden. 

 
Een tweede legitieme reden om een vogel te doden is bij ziekte. Hierbij dient dan duidelijk te 
zien en te bewijzen te zijn dat er geen kans meer is op genezing en het verder laten leven 
van de vogel ernstig lijden en pijn zal opleveren. 
 
Een derde legitieme reden om een vogel te doden is wanneer duidelijk is dat het verder 
leven van de vogel het voortbestaan van zijn soortgenoten ernstig in gevaar zal brengen. Te 
denken valt hierbij aan een besmettelijke ziekte zoals bijvoorbeeld vogelpokken. Een met 
vogelpokken besmette vogel zal zo spoedig mogelijk moeten worden uitgevangen en gedood 
om verdere besmetting van het vogelbestand te voorkomen. 
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Deze drie redenen zijn in deze zienswijze de enige valide redenen waarom een vogel 
gedood zal mogen worden. Alle andere redenen zijn illegitiem en daarom af te keuren.  
Dus: 
 
Vogels doden omdat ze boventallig zijn is af te keuren.  
Over het algemeen is iedere vogel wel te verkopen en er is altijd wel vraag naar vogels. 
 
Vogels doden om reden dat ze niet aan de standaard voldoen is af te keuren.  
Ook voor niet gewenste kleuren is wel een markt. 
 
Vogels doden vanwege hun leeftijd waardoor ze niet meer productief zijn is af te keuren. 
 
3, Hoe mogen/moeten vogels gedood worden 
De Nederlandse wetgeving schrijft voor dat dieren die gedood moeten worden, eerst 
verdoofd moeten worden. 
Het doden dient snel en zoveel mogelijk pijnloos te geschieden.. 
 
Door de raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) is in 2016 een rapport verschenen met 
als titel “Verkorte Zienswijze over tien hulp- vang- en dodingsmiddelen Vogels”, met als 
subtitel “gevolgen dierenwelzijn en andere ethische aspecten”. 
In dit rapport worden niet speciaal de kooi- en volièrevogels genoemd, maar wordt meer het 
accent gelegd op productiedieren. 

 
Het doden van vogels kan: 

- Door het gebruik van slag- steek- of snijwapens. 
Deze methode heeft geen voorkeur omdat de vogel niet direct bewusteloos is en het 
vaak enige tijd duurt voordat de vogel dood is; 

- Door het gebruik van gassen, waardoor bij gebruik van een goede concentratie geen 
opname van zuurstof meer plaats vindt. 
Eerst treedt er een verdamping op dat leidt tot bewusteloosheid en de dood. 

- Door “cervicale dislocatie”, een methode die handmatig kan worden uitgevoerd door 
oprekking en torsie van de nek. 
Het is een wat moeilijke methode en erg afhankelijk van de vaardigheden van de 
vogelhouder. 
Het is belangrijk dat de nek hoog wordt gebroken, zodat de hersenstam wordt 
beschadigd. 
De Raad van Dierenaangelegenheden concludeert op grond van dierenwelzijn en de 
aan te voeren ethische aspecten, dat het gebruik van de methode om de nek te 
breken, niet geschikt is als een directe methode, mits uitgevoerd door personen die 
de techniek beheersen. 

 
 
4, Door wie mogen/moeten vogels gedood worden? 
Het mag duidelijk zijn dat het doden van vogels geen sinecure is.  
Het doden moet snel en zoveel mogelijk pijnloos geschieden.  
Dat impliceert dat degene die moet doden geen twijfel moet vertonen.  
M.a.w. hij of zij moet weten men moet doen en niet bang zijn om te doen wat gedaan moet 
worden.  
Houders of fokkers welke twijfelen of zij in staat zullen zijn om het doden uit te voeren 
moeten er niet aan beginnen.  
Twijfel leidt tot onzekerheid. Onzekerheid leidt tot een gebrek aan doortastendheid.  
En een gebrek aan doortastendheid leidt tot verzwaring van pijn en mogelijk onnodig lijden 
van de vogel. 
Wie betwijfeld of hij of zij in staat is om een vogel te doden moet dit overlaten aan derden. 
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Degene die de vogel moet doden moet weten wat hij of zij doet. Dat betekent dat hij of zij op 
de hoogte moet zijn van hoe de vogel te verdoven en hoe deze snel en met zomin mogelijk 
pijn en lijden de vogel te doden. 
 
 
5, Hoe voeren we de kadavers van gedode vogels af? 
Een niet onbelangrijk facet binnen onze hobby is het omgaan met het milieu en het 
milieubeheer. 
Daartoe behoort ook het afvoeren van afval. 
In het kader van afvalscheiding vallen dode vogels onder het begrip “overig afval”. 
Kadavers van kleine huisdieren kunnen op verschillende manieren afgevoerd worden: 

a. Begraven of cremeren; 
b. Deponeren in de kadaverbak op de Gemeentelijke milieustraat; 
c. Deponeren in de kadaverbak van je eigen dierenarts. 

 
Begraven of cremeren. 
Gelet op de veelal geringe omvang van een kooi- of volièrevogel is het toegestaan een dode 
vogel te begraven in eigen grond op een diepte van tenminste 75 cm. 
Uiteraard kan gekozen worden voor een begrafenis of crematie op een professionele 
dierenbegraafplaats. 
 
Deponeren in de kadaverbak op de Gemeentelijke milieustraat. 
Elke burger in Nederland betaald WOZ voor zijn woning aan de Gemeente. 
In dit woz tarief zit ook de afvoer van dode huisdieren. 
Iedere gemeente is verplicht om ergens een kadaverafvoer te hebben. Veelal is dit op de 
Gemeentelijke milieustraat. 
 
Deponeren in de kadaverbak van je eigen dierenarts. 
Veel vogelliefhebbers hebben een relatie met een eigen dierenarts. 
Ook bij de praktijk van deze dierenarts is veelal een kadaverbak aanwezig. 
In een aantal gevallen kunnen dode vogels door iedereen bij de dierenartspraktijk worden 
afgegeven omdat de Gemeente deze praktijk heeft aangewezen als servicepunt voor deze 
afvoer van kadavers. 
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Wetgeving m.b.t. de verkoop van kooi- en volièrevogels 
 
De Wet dieren 
Met het van kracht worden van de Wet dieren is ook de handel in gezelschapsdieren 
gereguleerd. 
De hiervoor opgestelde regels zijn vastgelegd in artikel 2.7 van deze wet. 
Deze regels zijn gericht op de uitvoering van bindende onderdelen van EG-maatregelen. 
Deze handelen over het verkopen, ten verkoop in voorraad hebben, het ten verkoop 
aanbieden, het kopen, het verhuren, het afleveren, het in de handel brengen en het in of 
buiten Nederland brengen van dieren behorende tot bij deze maatregel aangewezen dieren 
of diercategorieën. 
 
Het artikel 2.7 Handel in dieren, geeft aan dat bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur (AMvB) verdere regelgeving kan worden opgesteld. 
 

 Besluit houders van dieren 
Deze AMvB is in eerste instantie gericht op bedrijfsmatige activiteiten met 
gezelschapsdieren. 
Het gevolg is dan ook dat er regels zijn opgesteld voor diegene, die bedrijfsmatig handelt. 
Hoofdstuk 3, § 2 van het Besluit houders van dieren handelt over het bedrijfsmatig verkopen, 
afleveren, houden ten behoeve van opvang of fokken met gezelschapsdieren. 
In artikel 3,6 eerste lid wordt aangegeven dat het verboden is gezelschapsdieren te 
verkopen, ten verkoop in voorraad te houden, af te leveren, te houden ten behoeve van 
opvang, of te fokken ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen, (nee, 
tenzij…) tenzij daarbij voldaan wordt aan deze paragraaf. 
 
Conclusie: 

De hobbymatige fokker van vogels als gezelschapsdieren moet zich feitelijk conformeren 
aan dit verbod om vogels te verkopen of jonge vogels af te leveren. 
 
Al eerder is opgemerkt dat het uitgangspunt van de Nederlandse wetgeving gericht is het 
principe NEE, tenzij… 
Lid twee van artikel 3.6 geeft aan dat als men aannemelijk kan maken dat er geen sprake is 
van bedrijfsmatig handelen, deze paragraaf niet van toepassing is. 
 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft in samenwerking met Kleindier 
Liefhebbers Nederland indicatoren opgesteld die gebruikt kunnen worden bij het aannemelijk 
maken dat men hobbymatig bezig is. 
Dit kan met onderstaande indicatoren aannemelijk worden gemaakt. 

- De gezelschapsdieren worden gehouden als liefhebberij en vormen als 
ontspannende activiteit een invulling van de vrije tijd van de houder zelf; 

- Het aantal dieren dat wordt gehouden en waarmee wordt gefokt is afgestemd op de 
beschikbare ruimte voor huisvesting in relatie tot de perceelgrootte. Daarbij worden 
maatregelen getroffen om hinder voor de omgeving te minimaliseren; 

- De gespecialiseerde houder van gezelschapsdieren die ook met de onder zich 
hebbende dieren fokt, heeft een voor zich zelf vastgelegd fokprogramma en fokdoel; 

- Dit fokprogramma is niet  gericht op een winstoogmerk, gelet op de verhouding 
tussen kosten en opbrengsten; 

- Het houden, fokken en een al dan niet gratis overdracht aan derden6, vormt geen 
wezenlijke inkomens bestandsdeel; 

- De omvang van de fokkerij wordt middels identificatie en registratie vastgelegd; 
 
 

                                                      
6
 Wet dieren BWBR0030250, hoofdstuk 1, artikel 1.1, lid 2 
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- Voor de uitoefening van de hobby worden geen soorten aan de natuur onttrokken. 

Voor het verkrijgen van goede fokdieren wordt met in achtneming van de regelgeving 
voor de gezondheid en welzijn van dieren een beroep gedaan op bekende en 
betrouwbare fokkers. 

- Fokkers vormen de bron voor particulieren en leken om aan fraaie vogels en 
kleindieren te komen. 

  
 

Niet bedrijfsmatig handelen. 
Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is gericht op het hobbymatig 
houden van kooi- en volièrevogels. 
Met het begrip hobbymatig wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de leden van de 
bond niet optreden als een bedrijfsmatige vogelhandelaar. Hiervoor zijn andere 
vakorganisaties. 
In het van kracht zijnde Besluit houders van dieren wordt bij begripsbepalingen, art. 1.1 of 
3.5  het begrip “bedrijfsmatig handelen ”  niet verder toegelicht. 
 

Samenvattend: 
Uit artikel 3.6, tweede lid,  van het Besluit houders van dieren blijkt dat een vogelliefhebber 
die hobbymatig zijn vogels houdt als gezelschapsdier en daarmee ook fokt, vogels uit zijn 
bestand  mag verkopen. 
Als gelegenheden waar vogels verkocht kunnen worden noemt het besluit een 
tentoonstelling, beurs of markt. 

 
 

Wetgeving m.b.t. het organiseren van een vogelmarkt of 
vogelbeurs. 
Besluit houders van dieren 
Het besluit gezelschapsdieren maakt het mogelijk dat vogels verkocht worden op een 
tentoonstelling, beurs of markt. 
Dit is evenwel alleen mogelijk als aan een aantal voorwaarden en eisen wordt voldaan. 
In deze paragraaf zullen de voorwaarden voor de verkoop van vogels op een vogelmarkt of 
vogelbeurs nader worden beschreven. 
 
De organisatoren van een vogelmarkt of vogelbeurs moeten, als er tijdens de markt sprake is 
van bedrijfsmatige handelingen met gezelschapsdieren, voldoen aan onderstaande 
bepalingen. De aanwezigheid van bedrijfsmatige handelaren, zowel verkopers als opkopers, 
maken dat de markt of beurs aangemerkt wordt als een bedrijfsmatig evenement. 
 

Aanmelding 
In artikel 3.8, lid 5, komen onderstaande verplichtingen voor: 
Degene die een beurs of markt organiseert doet uiterlijk twee weken voor het tijdstip waarop 
de beurs of markt aanvang neemt, een melding van het houden van de beurs of markt bij 
Onze Minister ( de NVWA)  en doet daarbij opgave van de volgende gegevens: 
a.  de naam, adres, woonplaats en geboortedatum van degene onder wiens  
     verantwoordelijkheid de beurs of markt wordt gehouden, of, indien de activiteiten worden  
     verricht onder de verantwoordelijkheid van een rechtspersoon, de naam en het adres van  
     vestiging van de rechtspersoon; 
b. de plaats waar de beurs of markt plaats vindt; 
c. de data waarop de beurs of markt wordt georganiseerd alsmede de openingstijden; 
d. de diergroep of diergroepen die aanwezig zullen zijn op de beurs of markt; 
e. een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid van de persoon die op de beurs of markt  
    aanwezig is als toezichthouder. 
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Ook vogelmarkten en beurzen waarop geen bedrijfsmatige activiteiten met 
gezelschapsdieren plaats vinden, moeten aangemeld worden. 
Deze aanmelding is dezelfde als die voor tentoonstellingen. 
Zie hiervoor module 4, bladzijde 6. 
 
 
De Toezichthouder 
In artikel 3.11, vierde lid, wordt bepaald dat degene die een beurs of markt organiseert, waar 
dus bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren plaats vindt,  er zorg voor draagt dat 
een persoon aanwezig is die beschikt over een erkend bewijs van vakbekwaamheid. 
Door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers wordt deze persoon de Surveillant 
genoemd. Deze wordt ingezet op vogelmarkten of beurzen waar geen bedrijfsmatige 
handelaren aanwezig zijn. 
 

Huisvesting 
Op basis van artikel 3.12, tweede lid, draagt degene die een beurs of markt organiseert zorg 
voor geschikte huisvesting van de vogels gedurende de beurs of markt. 
Uitgangspunt hierbij is dat een gezelschapsdier wordt gehouden in een daarvoor geschikte 
ruimte. 
In een verkoopsituatie is een ruimte geschikt om een gezelschapsdier te houden, indien ten 
minste: 

- de vogel over voldoende bewegingsruimte beschikt; 
- de ruimte en de daarin gebruikte materialen zijn aangepast aan de fysiologische en 

ethologische behoeften van de vogel; 
- de vogel zo nodig bescherming wordt geboden tegen slechte weersomstandigheden 

en gezondheidsrisico’s; 
- de ruimte voldoende hygiënisch is en geen materialen of bodembedekking bevat die 

niet eenvoudig vervangen of gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden; 
- de vogel toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en 

leeftijd geschikt voer en een toereikende hoeveelheid vers water, afhankelijk van de 
behoefte van de vogel; 

- de ruimte op zodanige wijze ontworpen en gebouwd is en onderhouden wordt, dat 
daardoor bij de vogel geen letsel of pijn kan worden veroorzaakt; 

- in de ruimte geen materialen of bodembedekking wordt gebruikt die ongeschikt of 
schadelijk zijn voor de vogel; 

- de vogel niet tengevolge van de wijze waarop het gehuisvest is onnodige angst en 
stress ervaart; 

- het aantal en de samenstelling van vogels per verblijf zodanig is dat dit niet het 
welzijn of de gezondheid van de vogel nadelig beïnvloed. 

 
 
 
Gezondheidscontrole 
Artikel 3.14, lid 6, geeft aan dat degene die een beurs of markt organiseert zorg draagt voor 
een veterinaire gezondheidscontrole van de vogels voordat toegang wordt verstrekt en laat 
geen vogels toe met klinische verschijnselen van of verdacht van een besmettelijke 
dierziekte. 
 

Jeugdigen 
Overeenkomstig artikel 3.19 mag een gezelschapsdier (vogel) niet verkocht worden aan een 
persoon jonger dan 16 jaar. 
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Wetgeving m.b.t. het organiseren van een tentoonstelling. 
In artikel 10 van het Reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn 
van kooi- en volièrevogels wordt het beleid van de NBvV aangegeven met betrekking tot het 
tentoonstellen van vogels. 
 
Wet dieren 
In artikel 2.16 Vertoning dieren, is vastgelegd dat bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur (AMvB)  regels kunnen worden gesteld over het houden van keuringen, 
tentoonstellingen en andere gelegenheden of inrichtingen waar dieren worden gehouden en 
aan het publiek worden getoond wegens recreatieve, sportieve of opvoedkundige 
doeleinden. 
De regels die dan in een dergelijke AMvB zouden worden opgenomen kunnen onder meer 
betrekking hebben op: 
een verbod op het met bepaalde dieren deelnemen aan een tentoonstelling; 
een verbod op het toelaten van bepaalde dieren tot een tentoonstelling, een gelegenheid of 
een inrichting; 
hygiëne, het voorkomen van de verspreiding van dierziekten, zoönosen en  
ziekteverschijnselen, en het weren van ziekteverwekkers; 
de bevordering van de instandhouding van diersoorten, en 
informatie en educatie met betrekking tot de tentoongestelde diersoorten. 
  
Daarnaast bevat dit artikel een tweetal verbodsbepalingen: 
Het is verboden deel te nemen aan tentoonstellingen of keuringen met dieren waarbij een 
verboden lichamelijke ingreep is verricht; 
Het is verboden dieren waarbij een verboden lichamelijke ingreep is verricht, tot een 
tentoonstelling of keuring toe te laten. 
 
Regelingen met betrekking tot het houden van een tentoonstelling worden terug gevonden in 
de AMvB Besluit houders van dieren. 
 
Besluit houders van dieren 
In het Besluit houders van dieren zijn in Hoofdstuk 3, § 2.” Het bedrijfsmatig verkopen, 
afleveren, houden ten behoeve van of fokken met gezelschapsdieren “een aantal 
voorwaarden opgenomen die betrekking hebben op het houden van een tentoonstelling. 
 
De organisatoren van een tentoonstelling, die op deze tentoonstelling bedrijfsmatige 
activiteiten met gezelschapsdieren toelaten, moeten voldoen aan onderstaande bepalingen. 
 
Aanmelding 
In artikel 3.8, lid 5 komen onderstaande verplichtingen voor: 
5.Degene die een tentoonstelling, beurs of markt als bedoeld in artikel 3.7, tweede lid, 
organiseert, doet uiterlijk twee weken voor het tijdstip waarop de tentoonstelling, beurs of 
markt aanvang neemt, een melding van het houden van de tentoonstelling, beurs of markt bij 
Onze Minister en doet daarbij opgave van de volgende gegevens: 
 
a.de naam, adres, woonplaats en het burgerservicenummer of het nummer van de 
inschrijving in het handelsregister van degene onder wiens verantwoordelijkheid de 
tentoonstelling, beurs of markt wordt gehouden, of, indien die activiteiten worden verricht 
onder de verantwoordelijkheid van een rechtspersoon, de naam en het adres van vestiging 
van de rechtspersoon en het nummer van de inschrijving in het handelsregister; 
 
b.  het adres en plaats waar de tentoonstelling, beurs of markt plaatsvindt; 
 
c. de datum of data waarop de tentoonstelling, beurs of markt wordt georganiseerd; 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/volledig/geldigheidsdatum_27-03-2015#Hoofdstuk3_2_Artikel37
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d. de diergroep of diergroepen die aanwezig zullen zijn op de tentoonstelling, beurs of markt; 
e. een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid van de persoon die aanwezig is op de 
beurs of tentoonstelling, beurs of markt, bedoeld in artikel 3.11, vierde lid. 
 
 
De Toezichthouder 
In artikel 8, vierde lid, wordt bepaald dat degene die een tentoonstelling organiseert er zorg 
voor draagt dat een persoon aanwezig is die beschikt over een erkend bewijs van 
vakbekwaamheid. 
Door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers wordt deze persoon de Surveillant 
genoemd. Hij verricht zijn toezichthoudende taken op tijdelijke tentoonstellingen waarop 
geen sprake is van bedrijfsmatige handelingen met gezelschapsdieren. 
 
Huisvesting 
Op basis van artikel 3.12, lid 2, draagt degene die een tentoonstelling organiseert zorg voor 
geschikte huisvesting van de vogels gedurende de tentoonstelling. 
Uitgangspunt hierbij is dat een gezelschapsdier wordt gehouden in een daarvoor geschikte 
ruimte. 
 
Een ruimte is geschikt om kooi- en volièrevogels te houden, indien ten minste: 
de vogel over voldoende bewegingsruimte beschikt; 
de ruimte en de daarin gebruikte materialen zijn aangepast aan de fysiologische en 
ethologische behoeften van de vogel; 
de vogel zo nodig bescherming wordt geboden tegen slechte weersomstandigheden en 
gezondheidsrisico’s; 
de ruimte voldoende hygiënisch is en geen materialen of bodembedekking bevat die niet 
eenvoudig vervangen of gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden; 
de vogel toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid gezond en voor de soort en leeftijd 
geschikt voer en een toereikende hoeveelheid vers water, afhankelijk van de behoefte van 
de vogel; 
de ruimte op zodanige wijze ontworpen en gebouwd is en onderhouden wordt, dat daardoor 
bij de vogel geen letsel of pijn kan worden veroorzaakt; 
in de ruimte geen materialen of bodembedekking wordt gebruikt die ongeschikt of schadelijk 
zijn voor de vogel; 
de vogel niet tengevolge van de wijze waarop het gehuisvest is onnodige angst en stress 
ervaart; 
het aantal en de samenstelling van vogels per verblijf zodanig is dat dit niet het welzijn of de 
gezondheid van de vogel nadelig beïnvloed. 
 
Gezondheidscontrole 
Artikel 3.14, lid 6, geeft aan dat degene die een tentoonstelling organiseert zorg draagt voor 
een veterinaire gezondheidscontrole van de vogels voordat toegang wordt verstrekt en laat 
geen vogels toe met klinische verschijnselen van of verdacht van een besmettelijke 
dierziekte. 
 
 
Aanvullend op deze nationale wetgeving heeft de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
een eigen regeling opgesteld dat op diverse punten wat verder gaat dan de wettelijke 
verplichtingen. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/volledig/geldigheidsdatum_27-03-2015#Hoofdstuk3_2_Artikel311
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Europese Verordeningen 
 
Vogelbescherming 
 
(zie ook NBvV monografie Vogelrichtlijn, intern document  2019 DE&W – 10) 
  
Vogelrichtlijn 2009/147/EG 
van het Europese Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand. 
(intern document  2019 DE&W -10) 
 

Verdrag van Bern 
of het Europese Verdrag nr. 104 inzake het behoud van Europese natuur en natuurlijke 
habitats. 
Voor het eerst afgesloten op 19 september 1979 te Bern 
 

Verdrag van Bonn, 
Op initiatief van de Verenigde Naties op 23 juni 1979 te Bonn tot stand gekomen inzake de 
bescherming van trekkende wilde diersoorten. 
 

Habitatrichtlijn 
Dit is de Europese verordening 92/43 EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 
Op de zes bijlagen staan geen o- en volièrevogels. 
 

Invasieve uitheemse vogelsoorten 
 
(zie ook NBvV monografie Invasieve exoten, intern document  2018 DE&W – 010 ) 

 
EU verordening 1143/2014 
De titel is Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2014, betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van 
invasieve uitheemse soorten. 
 
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 
van de Commissie van 13 juli 2016 tpt vaststelling van een lijst van voor de Unie 
zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad. 
 
Uitvoeringsverordening (EU)2017/1263 
van de Commissie van 13 juli 2017 tot actualisering van de bij Uitvoeringsverordening 
(EU)2016/1141 krachtens Verordening (EU)1143/2014 van het Europees Parlement en de 
Raad vastgestelde lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. 
 
Europese richtlijn voor het maken van een risicobeoordeling 
Vanaf 30 april 2018 is de “Gedelegeerde Verordening (EU)2018/968 van de Commissie van 
30 april 2018 tot aanvulling van verordening (EU)nr. 1143/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad wat betreft risicobeoordelingen met betrekking tot invasieve uitheemse soorten” 
van kracht. 
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Handelsverkeer – CITES 
 
(zie ook NBvV monografie CITES, intern document  2019 DE&W – 09) 
 
Basisverordening 
Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming 
van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende 
handelsverkeer. 
Bij deze verordening behoren een viertal bijlagen. 

 
Europese Soortenlijst 
Verordening (EU) nr. 2017/160 
van de Commissie van 20 januari 2017 tot wijziging van verordening (EG) nr. 338/97 van de 
raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op 
het desbetreffende handelsverkeer. 
 
Uitvoeringsverordening (EG) 865/2006 
van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) 
nr. 338/97 van de Raad inzake bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten 
door controle op het desbetreffende handelsverkeer. 
  



25 
 

Transport van vogels 
 
 
Transportverordening 
Verordening (EG) nr. 1/2005 
van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer 
en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 
93/119/EG en van Verordening (EG)nr. 1255/97 
 
Zie ook via internet de Nederlandse uitzonderingen voor het transport van hobbydieren, 
zoals vastgelegd in TK 28286 nr. 287. 

 
Verordening (EU) nr. 139/2013 
van de Commissie van 7 januari 2013 tot vaststelling van de veterinaire voorschriften voor de 
invoer van bepaalde vogelsoorten in de Unie en de betreffende quarantaine voorschriften. 

 
Verordening (EU)nr. 576/2013 
van het Europees Parlement en de Raad van 12 januari 2013 betreffende het niet-
commercieel verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van verordening (EG) nr 
998/2013. 

 
 
 


