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Inleiding 

Help….. ik ben een vogel ! 
Een wat verwarde noodkreet, 
maar past wel bij een andere noodkreet: 
“Het wordt ons als vogelliefhebbers steeds moeilijker gemaakt “. 
 

Waarom verwarring? 
De aanleiding tot het schrijven van deze monografie is de verwarring die bij veel 
vogelliefhebbers ontstaat bij de studie van de meest recente wet- en regelgeving die 
betrekking heeft op het houden, huisvesten, verzorgen en fokken met vogelsoorten. 
 
Zowel in Nederlandse wetgeving als in de Europese diergezondheidswetgeving worden 
begrippen gebruikt die elkaar soms tegenspreken of nauwelijks worden gedefinieerd.  
Steeds hebben ze betrekking op vogelsoorten. 
De grootste verwarring ontstaat ook bij het noemen van een naam van een vogelsoort, dat 
taxonomisch thuis hoort in een omvangrijk geslacht of in een grote familie. 
 
Een voorbeeld is de aanduiding van “Kwartels”. 
De Kwartel hoort thuis in de orde Galliformes (= hoendervogels0 en komt dan voor in de 
familie Odontophoridae en de familie Phasianidae. 
Volgens de Europese diergezondheidswet behoren Kwartels niet tot gezelschapsdieren. 

Kwartels kunnen worden ingedeeld in: 
Vleeskwartels = soorten die gefokt worden voor de productie van vlees’ 
Legkwartels  = soorten die gehouden worden voor de productie van eieren; 
Sierkwartels  = veelal uitheemse soorten die gehouden worden in volières en 
      niet dienen voor commerciële privé doeleinden. 
 
In deel 2 van deze monografie wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geslachten en 
soorten binnen de categorie Kwartels worden onderscheiden. 
 
Voor de categorie Duiven wordt in deel 2 dezelfde opzet verder uitgewerkt. 
 
Een ander voorbeeld is een recente Nederlandse wetgeving: 
“Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 februari 
2022, nr. WJZ/22088244, houdende maatregelen in de beschermings- en 
bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in 
Uithuizen. 
In deze Regeling komen onderstaande begrippen voor: 
Wilde vogels; 
Vogels; 
Gehouden vogels: 
Commercieel gehouden vogels; 
Niet- commercieel gehouden risicovogels; 
In gevangenschap levende vogels; 
Loopvogels; 
Sierwatervogels; 
Watervogels. 
 
Dit is nog maar een klein fragment van de hoeveelheid aan categorieën waarin 
vogelsoorten worden ingedeeld. 
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Het wordt ons als vogelliefhebbers steeds moeilijker gemaakt. 
 
Een tweede aanleiding tot het schrijven van deze monografie is in januari 2022 ontstaan 
door een  hulpvraag aan de Commissie Dierenwelzijn,-ethiek&wetgeving NBvV, van een 
eigenaar van een volière. 
Deze volière staat in een openbaar wandelpark (een Rijksmonument) en bevat een collectie 
dat bestaat uit zangvogels, parkieten, enkele duifjes en hoendervogels. 
Iedere wandelaar in het vrij toegankelijke park kan de vogels in de volière bekijken. 
 
Tijdens een controle van een inspecteur, die werkt in opdracht van de overheid, is door hem 
vastgesteld dat alle vogelsoorten in de volière vallen onder de categorie “wilde dieren”. 
Er zouden 35 wilde diersoorten in de volière zitten. 
Het opgemaakte rapport is gezonden naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en 
heeft geresulteerd in een schriftelijke waarschuwing, met daaraan verbonden een tijdslimiet. 

 
Op grond van het dierentuinbesluit, dat nu is opgenomen in het Besluit houders van 
dieren, moet de eigenaar van de volière een dierentuinvergunning aanvragen als er 
in de volière meer dan 10 soorten wilde dieren aanwezig zijn en aan het publiek 
worden tentoongesteld.  
De eigenaar heeft een begin gemaakt met het inperken van het aantal wilde dieren 
dat door hem aan het publiek wordt vertoond. 
Als eersten verdwenen de Zebravink, de Spitsstaartamadine, de Diamantastrilde, de 
Mexicaanse Roodmus, de Goudvink, de Bichinowastrilde en enkele parkietensoorten 
als ongewenste wilde dieren. 
 
Waar zit nu de moeilijkheid? 
Op 25 mei 1888 is een Nederlandse wet verschenen ter bescherming van diersoorten, nuttig 
voor de landbouw en de houtteelt. 
Daarna is tot aan 2022 deze wet steeds aan veranderingen onderhevig geweest. 
In 1993 werden alle toegestane kooivogels verder aangeduid als “cultuurvogels”. 
Alle inheemse vogelsoorten werden ingedeeld in twee groepen: 

- de wilde populatie; 
- de cultuurpopulatie. 

 
Uitheemse (tropische) vogels werden niet beschouwd als behorende tot één van deze twee 
populaties. 
 
In 2021 werd eenzijdig door een inspecteur van  de overheid het begrip cultuurvogels en het 
begrip uitheemse, tropische vogels, opgeheven terwijl per wetgeving is vastgelegd dat onder 
voorwaarden zowel de inheemse cultuurvogels als uitheemse vogels mogen worden 
gehouden. 
Een belangrijke voorwaarde is dat o.a. gehouden cultuurvogels voorzien moeten zijn van een 
door de Minister van LNV uitgegeven gesloten pootring. 
De beide groepen vogels in de volière voldeden aan die voorwaarde. 
 
Om inzichtelijk te krijgen welke vogelsoorten deel uitmaken van een wilde populatie en of 
van een inheemse cultuurpopulatie, is deze uit twee delen bestaande monografie 
geschreven. 
 
 
februari 2022, 
Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV 
Afd. Educatie en kennisoverdracht. 
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Leeswijzer. 
De rode draad door de beide delen van deze monografie is de verduidelijking en daarmee 
tevens de poging om de verwarring op te heffen rond de vraagstelling: 
 “tot welke categorie behoort een vogel?. 
 
De tekst van de monografie begint in hoofdstuk 1 met de benoeming van een aantal 
begrippen, die in de avicultuur gebruikelijk zijn. 
Ze behoren tot de parate kennis van menig aviculturist. 
Vanuit de taakstellende opdracht van de Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV 
wordt met deze uitleg van begrippen gewerkt aan een vorm van kennisoverdracht naar al die 
vogelliefhebbers die zich wat meer willen verdiepen in de theoretische benadering van hun 
hobby. 
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bedreigingen waaraan vogelsoorten onderhevig zijn en 
hoe zowel Nationaal als Europees maatregelen worden getroffen om de vele soorten te 
behouden. 
Ondanks dat de Nederlandse politiek zich inzet om de biodiversiteit in Nederland te 
stimuleren, worden toch op basis van wetgeving diverse vogelsoorten de toegang tot ons 
land als ongewenste vreemdeling ontzegd. 
 
Hoofdstuk 3 geeft alvast een voorzet om vogels in categorieën in te delen. 
Het eerste onderscheid wordt gemaakt tussen wilde vogels en Europese cultuurvogels. 
Vooral de wetgeving , gericht op bescherming, met betrekking tot Europese cultuurvogels, 
komt uitgebreid aan de orde. 
Ook worden sommige uitheemse vogelsoorten wettelijk beschermd, vooral waar het de 
handel  in die soorten betreft. 
Daarna wordt in dit hoofdstuk een begin gemaakt met het bespreken van diverse 
categorieën waarin vogels worden ingedeeld, zoals: 
Gefokte vogels; 
Uitheemse of tropische vogels; 
Kooi- en volièrevogels; 
De vogels als gezelschapsdier; 
In gevangenschap levende vogels; 
Vogels als productiedieren.  
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Hoofdstuk 1, algemene begrippen in de avicultuur. 
 
Educatie en kennisoverdracht. 
De Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers, heeft een afzonderlijke afdeling voor educatieprojecten en het overdragen 
van kennis rond het houden, huisvesten, verzorgen en fokken met kooi- en volièrevogels. 
Ook deze monografie met de niet erg wetenschappelijke naam “Help…. ik ben een vogel”  
is in dat kader geschreven. 
Vooraf zullen een paar begrippen nader toegelicht worden. 
 

Avicultuur. 
Het begrip “avicultuur” wordt niet veel door vogelliefhebbers die lid zijn van de NBvV 
gebruikt. 
Toch heeft het rechtstreeks betrekking op het houden, huisvesten, verzorgen en fokken met 
kooi- en volièrevogels. 
Daarnaast vallen ook alle andere activiteiten die voortvloeien uit deze hobby, zoals het 
aanschaffen en overdragen van vogels, het deelnemen aan keuringen en tentoonstellingen 
onder dit begrip. 
Een belangrijk facet van deze hobby is ook het actief bezig zijn met de bescherming, het in 
stand houden van zoveel mogelijke vogelsoorten en de zorg voor de leefomgeving en het 
milieu waarin de gehouden vogels verkeren. 
 
Een aardige omschrijving van het begrip “avicultuur” is afkomstig van de Amerikaanse 
aviculturist Jean Delacour (1890 – 1985) ; 
“De wereldwijde hobby van het houden en fokken van wilde vogels in gevangenschap, met 
het doel bufferpopulaties te beheren, zodat deze in de toekomst gebruikt kunnen worden om 
populaties in de natuur weer te versterken”. 
 
In de beleidsnotitie van de NBvV ten aanzien van dierenwelzijn spreken we dan van 
“duurzaam” houden van vogels. 
 
 
 

Ornithologie. 
Vaak is een vogelliefhebber onbewust bekwaam. 
Om als vogelliefhebber zijn zorgplicht voor de door hem gehouden vogelsoorten optimaal in 
te vullen is kennis van die soorten nodig. 
Een regelmatige studie, bijvoorbeeld een literatuurstudie van de gehouden vogelsoorten, is 
onontbeerlijk, naast een uitgebreide praktijkervaring. 
 
De kennis van vogels is soms zo omvangrijk dat het een specialisatie vormt van een 
universitaire studie zoölogie.  
Een ornitholoog is dan als wetenschapper een beoefenaar van de ornithologie. 
Iemand die als vogelliefhebber hobbymatig veelal dezelfde theoretische kennis verzamelt en 
deze aanvult met een actieve praktijkervaring noemt men een “vogelaar”. 
( In bepaalde streken in het Zuiden van Nederland heeft het woord “vogelaar” een nogal 
zwaar aangezet erotische betekenis, waar nu even niet verder op ingegaan wordt). 
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Citizen Science. 
Om recht te doen aan alle aangeboden educatieve projecten en kennisoverdracht door de 
Nederlandse dierhouderijorganisaties in de richting van hun leden, is het gepast te spreken 
over “Citizen Science”. 
 

Burger wetenschap (Citizen Science) 
Burger wetenschap is publieke betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. 
 
Burger wetenschap is wetenschappelijk onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk wordt 
uitgevoerd door vrijwilligers, vaak in samenhang of onder begeleiding van wetenschappers 
met een professionele aanstelling (Wikipedia) 

 
Twee definities die betrekking hebben voor een begrip dat wordt genoemd in artikel 2, lid 3 
van de EU verordening 2018/968. 
Als men (de wetenschappers)  tijdens het opstellen van een risicobeoordeling geen 
wetenschappelijke onderbouwing kan vinden op gedane stellingen, mag ook burger 
wetenschap gebruikt worden.  
In zo’n geval kan met dus terugvallen op de deskundigheid van particulieren , die mede op 
basis van hun praktijkervaringen kennis hebben opgedaan met de ter beoordeling staande 
diersoort. 
 

Burgerwetenschap binnen de NBvV 
Binnen de NBvV is voor wat betreft de aantoonbaar in Nederland gehouden inheemse en 
uitheemse vogelsoorten1 veel kennis aanwezig die in aanmerking komt voor het begrip 
burgerwetenschap. 
 
De deskundige personen die op basis van hun dagelijkse praktijkervaring met het houden en 
fokken van kooi- en volièrevogels hun ornithologische en biologische kennis hebben 
opgedaan, zijn naast lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers vaak ook lid van 
een Speciaalclub voor een omschreven groep vogelfamilies, geslachten en soorten. 
Binnen die Speciaalclubs wordt kennis uitgewisseld door publicaties van fokprogramma’s en 

fokverslagen in door die Speciaalclubs uitgegeven periodieke tijdschriften. 
 
Daarnaast kunnen zij beschikken over diverse naslagwerken zoals: 

- Houderijrichtlijnen, mede opgesteld door vogelliefhebbers, die op basis van hun 
praktijkervaringen voor ruim 500 kooi- en volièrevogels de basiskennis van een 
vogelsoort hebben omschreven; 

- Fokverslagen, die gepubliceerd worden in diverse periodieke tijdschriften , uitgeven 
door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, verwante dierhouderijorganisaties, 
vogelverenigingen en Speciaalclubs. Deze fokverslagen gaan vaak in detail wat 
dieper in op de vraagstukken die zich voordoen tijdens het broedproces. 

- Rapporten en monografieën die opgesteld worden door de Commissie Dierenwelzijn, 
–ethiek en wetgeving NBvV, waarin specifieke ornithologische  onderwerpen en 
dierenethische dilemma’s verder worden uitgediept. 

  

                                                
1
 Henk van der Wal, Kooi- en volièrevogels in Nederland, een onderzoek naar de biodiversiteit aan kooi- en 

volièrevogels die aantoonbaar door vogelliefhebbers in Nederland worden gehouden. Onderzoekperiode 2002 tot 
2022, uitgave NBvV Bergen op Zoom. documentnummer 2021 DE&W 06. 
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De Vogel 
 

Het ontstaan van de vogelsoorten. 
 
Vogels vormen al heel lang een onderwerp van onderzoek door de mens.  
Al vroeg viel de mens het verschil op tussen de diverse vogelsoorten, in gedrag, 
voortplanting, voeding en omgang met de mens. 
 

Voor Charles Darwin waren de overeenkomsten en de verschillen 
tussen de diverse vinkensoorten op de Galapagos eilanden de 
aanzet tot het ontwikkelen van zijn evolutie theorie.  
Deze theorie wordt vandaag breed gebruikt bij het pogen te 
verklaren hoe het komt dat er zoveel verschillende vogelsoorten 
zijn.  
Volgens Darwin zijn alle soorten uit een gemeenschappelijk 
voorouder ontstaan en zijn door mutatie en selectie de huidige 
meer dan 10.000 soorten vogels ontstaan.  
 
 
 
 

 
 
 
In de cirkel is een overzicht 
afgebeeld van 
Darwin’s vinken. 
Alle vogels hebben een 
verschillende kop- en snavelvorm, 
maar komen voor op de eilanden 
die samen de Galapagos vormen. 
 
 
Door verandering in uiterlijk en 
fysionomie ontstonden soorten die 
afweken van de basissoort.  
De natuurlijke selectie bepaalde of 
een mutatie wel of niet overleefde. 
 
Dit is ook precies datgene waar een vogelliefhebber gebruik van maakt bij het uitoefenen van 
zijn hobby.  
Zo zijn bij de kanarie de meer dan 500 kleurslagen ontstaan en de verschillende postuur- en 
zangkanaries.  
Bij de hoendervogels en sierduiven zijn zo de vele rassen ontstaan. 
Door mutaties op te merken en deze door zorgvuldige selectie vast te leggen in het 
nageslacht is er bij veel al heel lang gehouden diersoorten een enorme variëteit in 
verschijningsvorm opgetreden.  
Deze mutaties komen met name in de avicultuur regelmatig voor en het betreft dan meestal 
verliesmutaties.  
De mutant heeft een bepaalde eigenschap of stof niet meer in zich waardoor een afwijkende 
verschijningsvorm wordt waargenomen. 
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De systematiek van de vogelsoorten. 
 
Toen na de middeleeuwen de wetenschap op een aanvankelijk primitieve manier een 
enorme opgang maakte, kreeg de mens het verlangen om de dieren en planten te kunnen 
indelen.  
Het was al vroeg opgevallen dat bepaalde diersoorten/plantensoorten qua uiterlijk op elkaar 
leken en soms vergelijkbaar gedrag vertoonden. 
De Zweed Carl Linnaeus schreef in 1758 zijn Systema Naturea.  
Deze encyclopedie vormt sinds 1905 de basis  voor de zoölogische nomenclatuur.  
In deze encyclopedie van dieren worden alle dieren of tot de dieren gerekende organismen 
verdeeld in rijk, stam, klasse, orde, familie, geslacht en soort. 
 
De kanarie behoort b.v. tot het Rijk Animalia (Dieren) en tot de Stam Chordata 
(Chordadieren of gewervelden) dan tot de Klasse Aves (Vogels) tot de orde Passeriformes 
(Zangvogels) tot de Familie Fringillidae (Vinkachtigen) en tot het Geslacht Serinus.  
De Soort is Serinus Canaria. 
Een soort is een populatie van individuen die zich onder elkaar ongestoord voortplanten en 
waarvan de nakomelingen vruchtbaar zijn. 
 
Door middel van deze indeling is het mogelijk geworden  alle dieren en planten in te delen op 
een zodanig manier dat meteen duidelijk is waar het betreffende individu een onderdeel van 
uitmaakt.  
Ook is de mogelijkheid geboden om dieren of planten welke veel gelijkenis vertonen in een 
en hetzelfde geslacht te plaatsen om daarmee aan te geven dat deze soorten onderling veel 
verwantschap vertonen. 
Toen de indeling zijn definitieve vorm had gekregen bleek in de loop der jaren dat er 
behoefte was aan een verder verfijning.  
Er bleken soorten te zijn welke onmiskenbaar tot dezelfde soort behoren maar die doordat ze 
geografisch van elkaar gescheiden waren toch een verschillende uiterlijk konden hebben.  
Al waren het meestal maar kleine verschillen in uiterlijk of gedrag.  
Daarop is het besloten het begrip ondersoort  te gaan gebruiken.    

     
Toch is het soms moeilijk een vogel op naam te brengen. 

Foto Bernardo Williamson, Montevideo, Uraguay - Facebook 
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Domesticatie. 
 
Het hobbymatig houden van en fokken met kooi- en volièrevogels is alleen succesvol als 
men de beschikking heeft over vogelsoorten die zich laten domesticeren. 
Het is niet eenvoudig het “gedomesticeerd” zijn in een eenduidige definitie vast te leggen. 
 
De Franse wetgeving maakt onderscheid tussen de gedomesticeerde soorten en de niet-
gedomesticeerde soorten. 
Niet gedomesticeerde vogelsoorten zijn zij die als fenotype de wildkleur vertonen. 
Gedomesticeerde vogelsoorten vertonen een door de mens doorgevoerde wijziging door 
selectie, in feite mutaties, die door vererving doorgegeven worden. 
 
Anno 2022 zien we in Nederland een steeds groeiende belangstelling van het fokken van 
vogels in de zo zuiver mogelijke nominaatvorm. Vooral na de invoering van 
importbeperkingen is dit toegenomen. 
Wij delen dan ook niet de mening dat alleen een gewijzigde fenotype het kenmerk is van een 
gedomesticeerde vogel. 
 
De domesticatie van kooi- en volièrevogels is het proces waarin vogels “uit de natuur” 
vertrouwd gemaakt worden aan de aanwezigheid van de voor hun gezondheid en welzijn 
verantwoordelijke vogelliefhebber. 
 
Zodra een vogelliefhebber in het bezit komt van een vogelsoort dat nog niet eerder door 
anderen als gezelschapsdier is gehouden, start het domesticatieproces. 
De eerste fase van dit proces is voltooid als de gehouden vogelsoort: 

- kan beschikken over de juiste samenstelling van het voer zoals dat ook in “het wild” 
wordt opgenomen; 

- op een voor het soort normale wijze opgroeit; 
- zich in de gehouden omgeving kan voortplanten en op een natuurlijke wijze  haar 

jongen kan grootbrengen; 
- geen stress factoren krijgt door het verblijft in de vogelvlucht of vogelvolière. 

 
Is aan bovenstaande voorwaarden voldaan dan zal in opeenvolgende jaren blijken dat er 
kleine wijzigingen in het gedrag, maar ook in de lichaamsbouw optreden. 
Wijzigingen in de lichaamsbouw waardoor de vogel groter wordt dan de afmetingen van de 
nominaatvorm kunnen aanleiding zijn de aanduiding “domestica” toe te voegen aan de 
wetenschappelijke naam van de vogelsoort. 
Voorbeelden hiervoor zijn o.a.: 
Lonchura striata domestica  Japanse meeuw 
Taeniopygiae guatta domestica Zebravink 
Erythrura  trichroa domestica  Driekleur papegaaiamadine 
Serinus canaria domestica  Kanarie 
 
Door selectie en gericht fokken kunnen ook wijzigingen in de verdeling van de kleurstoffen in 
de bevedering optreden. 
Deze kleurmutaties vormen evenwel geen nieuwe vogelsoort. 
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Hoofdstuk 2, beschermd, behouden of ongewenst. 
 
Vogels leven als een sociale dierengroep in een eigen leefgebied dat mede bepaald wordt 
door de mogelijkheid voedsel te zoeken, zich zo nodig te beschermen tegen vijanden en zich 
voort te planten. 
Vaak is de bouw van de vogel in overeenstemming met zijn leefgebied. 
Er zijn dus twee mogelijkheden van bedreiging;  

 de vogelsoort wordt bedreigd en of  

 het leefgebied wordt bedreigd. 
 

BEDREIGING LEEFGEBIED 
Het leefgebied van vogels kan worden bedreigd door: 
vuur   onweer 
ontbossing  tsunnami 
zandstormen  olievervuiling 
de mens 
 

BEDREIGING VOGELSOORT 
Door de bedreiging van het leefgebied wordt rechtstreeks het voortbestaan van een 
vogelsoort bedreigd.  
Het uitsterven van een vogelsoort wordt aangegeven in gradaties. 
Deze zijn opgesteld door de Internationale Unie voor Natuurbescherming, de IUCN. 
De IUCN kent de volgende criteria: 
Uitgestorven   EX 
Uitgestorven in het wilEW 
Kritiek (ernstig bedreigd) CR 
Bedreigd   EN 
Kwetsbaar   VU 
Gevoelig   NT 
Van bescherming afhankelijk CD 
Niet bedreigd (veilig)  LC 

 
 
 
De IUCN heeft alle vogelsoorten op een zogenaamde “Red List” geplaatst met vermelding 
van de mate waarin de soort wordt bedreigd2. 

 

 
 
 
 
 

                                                
2
 www.iucnredlist.org 
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BESCHERMING LEEFGEBIED 
Het leefgebied wordt beschermd door de aanwijzing als natuur reservaat, wildernis gebied, 
Nationaal park, Natuurmonument, biotoop of beschermd landschap. 
 
 

BESCHERMING VOGELSOORTEN 
De bedreiging van het uitsterven van vogelsoorten door de jacht en het vangen van vogels 
wordt grotendeels weggenomen door wetgeving. 
De bedreiging van het uitsterven van vogelsoorten door de handel wordt ook bewaakt door 
de wetgeving, o.a. CITES. 
De bedreiging van het uitsterven van vogelsoorten wordt ook tegengegaan door 
fokprogramma’s welke zijn opgezet door de EAZA, European Association of Zoos and 
Aquaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATIONAAL BESCHERMD 
Ook in Nederland is een afdeling van de IUCN aanwezig3. 
De IUCN-NL heeft haar eigen criteria voor de beschermingsgraden van vogelsoorten: 
 
In het wild uitgestorven op wereldschaal 
In het wild verdwenen uit Nederland 
Ernstig bedreigd 
Bedreigd 
Kwetsbaar 
Gevoelig. 
 
Op basis van deze criteria is een Nederlandse “Rode Lijst” ( vogels) opgesteld. 
 
 

NATIONAAL BEHOUDEN. 
Vogelliefhebbers, aangesloten bij de Nederlandse vogelbonden, slagen er in vogelsoorten te 
fokken die nog wel in de natuur voorkomen, maar op de IUCN Red List vermeld staan met 
een criterium voor de bedreiging van uitsterven – van gevoelig tot kritiek. 
Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het duurzaam vogels houden en het 
behouden van vogelsoorten. 
 
  

                                                
3
 www.iucn.nl 
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CITES – vogels. 
 
De handel in en het bezit van beschermde uitheemse vogelsoorten is internationaal aan 
strikte regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in een verdrag, het “CITES verdrag”. 
Nederland heeft zich bij dit verdrag aangesloten. 
 
De afkorting CITES staat voor: Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora. 
Vertaald in het Nederlands betekend dit: Overeenkomst inzake de internationale handel in 
bedreigde uitheemse dieren en planten. 
Het uitgangspunt van dit verdrag is tweeledig: 
het is verboden uitheemse beschermde vogels te verzamelen, verhandelen, vervoeren of te 
bezitten. Dit geldt niet voor vogels die in gevangenschap zijn geboren. 
de handel in en bezit van uitheemse vogels is in veel gevallen toegestaan. De handelaar of 
eigenaar moet voldoen aan een vergunningenstelsel. 
CITES beschermt alleen vogelsoorten waarin internationaal wordt gehandeld en die 
(mogelijk) met uitsterven worden bedreigd. 
Het verdrag houdt zich niet bezig met dierenwelzijn. 
 
De door het CITES verdrag beschermde vogelsoorten (ook wel CITES-vogels genoemd) zijn 
opgenomen in een aantal bijlagen (appendices) bij het verdrag. 
Er zijn drie bijlagen die zijn genummerd met de Romeinse cijfer I, II, III. 
De plaatsing van een vogelsoort op één van die drie lijsten wordt bepaald door de mate 
waarin zij in het wild in hun voortbestaan worden bedreigd. 
 
I Op appendix I staan vogelsoorten die met uitsterven bedreigd worden. 
  Commerciële handel met deze vogelsoorten is in principe verboden. 
 
II Appendix II vermeldt vogelsoorten die niet (direct) met uitsterven bedreigd, maar die in 
deze situatie kunnen raken wanneer de handel niet gereguleerd en gecontroleerd wordt. 
Ook vogelsoorten die veel op een andere bedreigde soort lijken staan op deze appendix. 
 
III Op appendix III staan vogelsoorten die op verzoek van een lidstaat op de lijst zijn 
geplaatst, omdat zij deze nationaal hebben beschermd. 
 
De vogelliefhebber heeft voor wat het houden van vogels betreft met de appendices van 
CITES weinig te maken, dit wordt nader uitgelegd. 
 
 

EUROPESE Verordeningen. 
Als Nederlandse vogelliefhebber, maar ook als inwoner van het grondgebied van de 
Europese Gemeenschap, moet men zich conformeren aan niet alleen de Wet dieren, aan de 
Wet natuurbescherming, maar zeker  ook aan de Europese verordeningen inzake de 
bescherming van in het wild levende vogelsoorten.4 
Ten aanzien van het mogen houden van beschermde uitheemse vogelsoorten gelden een 
reeks bepalingen die betrekking hebben op: 
een Europese soortenlijst waarop uitheemse vogelsoorten staan met een verschillende 
beschermingsstatus.5 
een verplichting om beschermde uitheemse vogelsoorten te ringen met een speciaal voor dit 
doel uitgegeven naadloos gesloten pootring. 
 

                                                
4
 Verordening EG nr. 338/97, de zogenaamde Basisverordening. 

5
 Verordening EU nr. 1158/2012, Pb L 339 
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De Europese Soortenlijst: 
Door de Europese Unie is een soortenlijst opgesteld. Deze lijst bestaat uit een aantal 
bijlagen welke worden aangeduid met de letters A. B, C, D en X (tien). 
Op deze lijsten komen ook de soorten voor die op de drie appendices van het CITES verdrag 
staan. 
Toch is de Europese soortenlijst niet één op één gelijk aan de CITES appendices. Er zijn een 
aantal afwijkingen. 
Deze Europese soortenlijst is voor de Nederlandse vogelliefhebber bindend waar het 
beschermde uitheemse vogelsoorten betreffen. 
 
Verklaring van de lettercode is: 
 
A.  
Op bijlage A staan alle CITES appendix I vogelsoorten. 
Daarnaast zijn een aantal CITES appendix II soorten toegevoegd. 
Ook zijn vogels opgenomen die streng beschermd worden door andere Europese richtlijnen.  
Dit hoeven niet altijd CITES vogels te zijn. 
 
B. 
Op bijlage B staan grotendeels de CITES appendix II soorten, die niet geplaatst zijn op 
bijlage A. 
 
C. 
Op bijlage C staan de CITES appendix III soorten, dus de soorten die op verzoek van een 
lidstaat op de lijst zijn geplaatst, omdat zij deze nationaal hebben beschermd. 
 
D. 
Bijlage D bevat soorten die niet door een CITES appendix zijn beschermd. 
 
X. 
Bijlage X (tien) komt niet voor in de basisverordening maar in een uitvoeringsverordening.6 
Op deze bijlage staan vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage A, maar worden zoveel in 
gevangenschap gefokt dat er vrijwel geen wilde exemplaren meer worden verhandeld. 
Van de groep kooi- en volièrevogels zijn dit de rotsduif, de roodkop kakariki, de kapparkiet en 
de kapoetsensijs. 
  

                                                
6
 Verordening EU nr. 865/2006, art. 62.1, blz. 36 
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Ongewenste vogels. 
 
Invasieve Uitheemse vogelsoorten. 
Actueel en naar de toekomst toe mogelijk een ingrijpende bedreiging voor het hobbymatig 
houden van een aantal(len) kooi- en volièrevogels, is de Nederlandse Wet 
natuurbescherming in samenhang met de Europese verordening 1142/2014.  
Deze verordening betreft de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van 
invasieve uitheemse soorten.  
Eigenlijk komt die verordening er op neer dat men b.v. alle invasieve uitheemse vogels die 
zich in Nederland bevinden of gaan bevinden wil uitroeien. 
 

Uitheemse vogelsoorten 
In de avicultuur wordt niet vaak het woord “uitheems” gebruikt, maar wel het begrip 
“tropische vogels “. 
Hieronder verstaan we dan ook alle tropische zangvogels, papegaaien, lori’s, kaketoes, 
parkieten, tropische duiven en grondvogels.  
Daarnaast zijn er nog veel park- en watervogels die uitheems zijn. Ook in privécollecties, 
vogelparken en dierentuinen verblijven veel uitheemse vogelsoorten. 
Uitheemse vogels zijn vogelsoorten die niet natuurlijk in het wild leven op het Europese 
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie en als zodanig dan ook niet vallen onder 
de reikwijdte van de Vogelrichtlijn.(EU Richtlijn 2009/147/EG) 
 

Exoten. 
Een exoot is o.a. een vogelsoort dat van nature niet in Nederland voorkomt. 
Hieronder verstaan we dus alle vogelsoorten die niet vallen onder artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn. 

 
 
Invasieve exoten. 
Het woord invasief is afgeleid van het woord invasie.  
Eigenlijk dus een plotselinge inval van een grote stroom aan landdieren7, waterdieren of 
micro organismen die niet in onze omgeving thuis horen.  
In de praktijk blijkt soms dat bijvoorbeeld uitheemse vogelsoorten zich permanent in het wild 
vestigen in een regio van Nederland. 
De wetgever spreekt over invasieve exoten. 
 
Met invasieve exoten worden uitheemse soorten aangeduid die Nederland niet op eigen 
kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen (transport, infrastructuur, ontsnappen 
uit b.v. dierentuinen of volières), al dan niet opzettelijk, hier in de vrije natuur terecht zijn 
gekomen of dat in de nabije toekomst dreigen te doen.  
Vaak worden ze bij binnenkomst nog gedurende een lange tijd door mensen verzorgd. 
Daar komt nog bij dat alleen van invasieve soorten wordt gesproken als er aantoonbar 
sprake is van schadelijke invloeden op de natuur, de volksgezondheid, de economie en de 
veiligheid. 
 
Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken vanuit hun natuurlijke verspreidingsgebied, 
bijvoorbeeld door klimaatverandering, of via bestaande trekroutes, worden niet als invasieve 
exoten beschouwd.  
Invasieve uitheemse vogelsoorten leiden in de meeste gevallen niet tot grote problemen; 
slechts een beperkt aantal vertoont bij vestiging een schadelijke en risicovol gedrag en 
bedreigt de (beschermde) inheemse flora en fauna of ontwikkelt zich tot plaag. 

                                                
7
 Onder landdieren worden verstaan: vogels, landzoogdieren, bijen en hommels, Verordening (EU) 2016/429 
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Nederlandse Wet  natuurbescherming 
Zowel de Nederlandse wetgeving als Europese verordeningen voorzien in het bestrijden van  
invasieve uitheemse soorten.  
De nieuwe Wet natuurbescherming voorziet in §3.8, dat de handel in en het bezit van dieren 
en planten regelt, in een verbod te handelen in strijd met aangewezen voorschriften van EU 
verordeningen.  
In dit geval specifiek EU verordening 1143/2014.  
Daarnaast is het verboden invasieve exoten, die behorende tot bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen soorten, of eieren van deze exoten te verhandelen of in bezit te 
hebben.  
De nieuwe Wet natuurbescherming is vanaf 1 januari 2017 van kracht.  
 
 

Europese verordeningen  
De EU verordening 1143/2014 is al in werking vanaf 1 januari 2015. 
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.  
 
In 2016 verschijnt een uitvoeringsverordening met de titel Uitvoeringsverordening (EU) 
2016/1141 van de Commissie van 13 juli 2016 tot 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. 
 
In 2017 wordt de lijst aangevuld op basis van de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1263, 
van de Commissie van 12 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. 
 
Uitgangspunt is dus dat de mogelijke kans op het aanbrengen van ernstige schade aan de 
biodiversiteit en economische en sociale gevolgen, door invasieve uitheemse soorten, moet 
worden voorkomen. 
Van de 12 000 uitheemse soorten in het milieu van de Europese Unie worden 10 – 15% als 
invasief beschouwd.  
De invasieve soorten die als zorgwekkend voor de Europese Unie worden beschouwd, 
moeten volgens de EU verordening 1143/2014 met voorrang worden aangepakt. 
 
Met het van kracht worden van EU Verordening 1143/2014 op 3 augustus 2016 treden een 
aantal verboden in werking. 
Het is vanaf die datum verboden in het bezit te zijn, te handelen, te fokken, te transporteren 
en te importeren van een aantal invasieve planten, dieren en micro-organismen. 
 
De lidstaten zijn verplicht de in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te 
verwijderen. 
 
 

Overgangsregeling voor niet-commerciële vogelhouders 
Het is niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst vogelsoorten op de Unielijst worden 
geplaatst die  door leden van de NBvV als kooi- en volièrevogel worden gehouden. 
Dan is voorzien in een zeer beperkte overgangsregeling.  
Hobbymatige houders van vogels mogen de dieren die ze al hebben, houden tot ze een 
natuurlijke dood sterven.  
Met de bedoelde vogelsoort(en) mag niet meer worden gefokt. 
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Bedrijfsmatige houders van deze vogelsoorten mogen vogels die al in hun bezit zijn nog 
twee jaar verkopen aan instellingen die een ontheffing krijgen voor onderzoek e.d.  
De verkoop aan hobbymatige vogelliefhebbers mag nog 1 jaar  nadat de soort(en) zijn 
opgenomen op de Unielijst.  
Voor dierentuinen geldt geen uitzondering. 
 
De letterlijke tekst van de Verordening luidt: 
 
Artikel 31  
Overgangsbepalingen voor niet-commerciële eigenaren  
 
1. In afwijking van artikel 7, lid 1, onder b) en d), mogen eigenaren van gezelschapsdieren 
die niet worden gehouden voor commerciële doeleinden en die behoren tot de invasieve 
uitheemse soorten die zijn opgenomen in de Unielijst, deze dieren houden tot de natuurlijke 
dood ervan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  
a) de dieren werden al gehouden voor zij werden opgenomen in de Unielijst;  
b) de dieren worden in een gesloten omgeving gehouden en alle passende maatregelen zijn 
genomen om voortplanting of ontsnapping onmogelijk te maken.  
 
2. De bevoegde autoriteiten ondernemen alle stappen die redelijkerwijs van hen kunnen 
worden verlangd om door middel van bewustmaking en door de lidstaten georganiseerde 
opleidingsprogramma's niet-commerciële eigenaren te informeren over de risico's die het 
houden van de in lid 1 vermelde dieren meebrengt, en over de maatregelen die moeten 
worden genomen om het risico op voortplanting en ontsnapping tot een minimum te 
beperken.  
 
3. Niet-commerciële eigenaren die niet aan de voorwaarden van lid 1 kunnen voldoen, 
mogen de betrokken dieren niet langer bij zich houden. De lidstaten kunnen hun de 
mogelijkheid bieden dat de dieren bij hun weggehaald worden.  
In dat geval wordt de nodige aandacht aan het dierenwelzijn besteed.  
 
4. De dieren als vermeld in lid 3 kunnen worden gehouden in instellingen als vermeld in 
artikel 8 of in voorzieningen die met dat doel door de lidstaten zijn opgezet.  
 
 

De UNIELIJST invasieve exoten 

Om inzichtelijk te krijgen welke invasieve uitheemse soorten zorgwekkend zijn, wordt een lijst 
van deze soorten opgesteld door de Europese Commissie. Deze lijst wordt “de Unielijst” 
genoemd en is vanaf  2016 beschikbaar. 
Invasieve uitheemse soorten worden uitsluitend opgenomen in de Unielijst als ze aan alle 
onderstaande criteria voldoen:  
 
a) uit het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal blijkt dat ze uitheems zijn op het 
grondgebied van de Unie, met uitsluiting van de ultraperifere regio's;  
 
b) uit het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal blijkt dat ze in staat zijn een 
leefbare populatie te vormen en zich onder de huidige omstandigheden en in voorzienbare 
omstandigheden als gevolg van klimaatverandering in de omgeving te verspreiden in één 
biogeografische regio die door meer dan twee lidstaten wordt gedeeld of in één mariene 
subregio, met uitsluiting van hun ultraperifere regio's;  
 
c) uit het beschikbare wetenschappelijke bewijsmateriaal blijkt dat ze waarschijnlijk 
aanzienlijke nadelige gevolgen zullen hebben voor de biodiversiteit of de aanverwante 
ecosysteemdiensten, en dat ze ook nadelige gevolgen kunnen hebben voor de menselijke 
gezondheid of de economie;  
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d) een uitgevoerde risicobeoordeling heeft aangetoond dat gecoördineerd optreden op 
Unieniveau nodig is om de introductie, vestiging of verspreiding van de soort te voorkomen;  
 
e) het is waarschijnlijk dat het opnemen van de soort in de Unielijst de nadelige gevolgen 
ervan daadwerkelijk zal voorkomen, tot een minimum beperken of matigen.  
 

De situatie in 2022 
Er een Unielijst.  
Voor ons als vogelliefhebbers is het belangrijk te weten welke vogelsoorten, die gerekend 
kunnen worden tot kooi- en volièrevogels, daar op staan. 
Dit aantal is nog beperkt tot drie soorten: 
2016 Corvus splendens  Indische huiskraai valt onder art. 19 van de 
        EU Verordening 1143./2014 
2016 Threskiornis aethiopicus Heilige ibis  valt onder art. 17 van de 
        EU Verordening 1143/2014  
2019 Acridotheres tristis  Treur maina 
 
Onderzoek van de Commissie Dierenwelzijn –ethiek  en Wetgeving NBvV wijst uit dat deze 
vogelsoorten, uitgezonderd de Treurmaina, niet aantoonbaar in Nederland als kooi- en 
volièrevogel worden gehouden. 
De Ibis soorten  worden bovendien gerekend tot de groep Parkdieren 
 
De “Unielijst” is de enige lijst waaraan juridisch wetkracht aan ontleend kan worden. 
Er zijn veel andere lijsten in omloop. Vaak geven die aanleiding tot onjuiste publicaties in de 
sociale media. Zelfs als er voor een vogelsoort een risicobeoordeling is geschreven, geeft 
dat nog niet de zekerheid dat de soort op de Unielijst wordt geplaatst. 
Ook wordt onvoldoende vastgesteld of het om een exoot of een invasieve exoot gaat. 
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Hoofdstuk 3, indeling in vogelcategorieën. 
 

Wilde vogels. 

Uitgaande van de Nederlandse situatie worden alle van nature in het wild levende vogels, die 
dus voorkomen boven Nederlands grondgebied aangeduid als “inheemse vogelsoorten”. 
Buiten Nederland worden ook Europese wilde vogelsoorten hiertoe gerekend. 
 

Europese verordeningen. 
De Europese diergezondheidswet hanteert een eenvoudige definitie: 
Wilde vogels zijn vogelsoorten die niet door de mens worden gehouden. 
(artikel 4, lid 5 en 8 van de (EU) 2016/429. 
 
Bijna alle wilde vogels zijn beschermd op basis van de “Vogelrichtlijn” 
Hieronder wordt de Europese Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand verstaan. 
 
Deze Vogelrichtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild 
levende vogelsoorten op het Europese grondgebied. 
De Richtlijn is van toepassing op de bescherming, het beheer en de regulering van de op het 
Europese grondgebied levende vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden. 

 
Nederlandse wetgeving. 
De aanduiding “ van nature in het wild levende vogelsoorten” komt niet in de huidige 
Nederlandse wetgeving voor. 
Wel is er sprake van “van nature in het wild levende dieren”. 
 
De Nederlandse wetgeving geeft in het Besluit houders van dieren (2014), een AMvB bij de 
Wet dieren, een begripsbepaling van “wilde dieren”. 
Deze is opgenomen in Hoofdstuk 4 Houden van dieren voor vertoning; 
§ 1 Houden van dieren in dierentuinen; 
Artikel 4.1 begripsbepalingen: 
 
“wilde dieren”: 
dieren behorende tot diersoorten of diercategorieën waarvan de daartoe behorende dieren 
van nature in het wild leven,  
met uitzondering van: 

- de diersoorten of diercategorieën, genoemd in bijlage II bij dit besluit; 
- honden en katten; 
- diersoorten of diercategorieën, genoemd in bijlage II a van dit besluit.  

 
Soorten in bijlage II van Besluit houders van dieren. 

Van de klasse Aves (Vogels): 

   

Struthio camelus (Struisvogel) 

Dromaius novaehollandiae (Emoe) 

Rhea americana (Nandoe) 
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Anas platyrhynchos (Peking eend) 

Anser cygnoides (Knobbelgans) 

Anser anser (Grauwe gans) 

Gallus gallus (Kip) 

Perdix perdix (Patrijs) 

Meleagris gallopavo (Kalkoen) 

Phasianus colchicus (Fazant) 

Numida meleagris (Helmparelhoen) 

Columbia livia (Vleesduif) 

 
 

Soorten als bedoeld in bijlage IIa van art. 4 Besluit houders van dieren.  
 
 

a.) vogelsoorten als bedoeld in artikel 1 van de richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PbEU 2010, L 20); 

 
1. Deze richtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild  

levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop het 
Verdrag van toepassing is. Zij betreft de bescherming, het beheer en de 
regulering van deze soorten en stelt regels voor de exploitatie daarvan.  

 
2. Deze richtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en hun  

leefgebieden. 
 

b.) diersoorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PbEG 1992 L 206); 

 
c.) diersoorten, genoemd in bijlage A, B, C of D bij verordening (EG) nr. 338/97 van 

de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van 
in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende 
handelsverkeer (PbEG L 61); 

 
d.) diersoorten als bedoeld in verordening (EG) nr. 1007/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 betreffende 
de handel in zeehondenproducten (PbEU L 286); 

 
Opm. cie DE&W/NBvV: 
Er vallen geen vogelsoorten onder deze verordening. 

 
 

e.) diersoorten, genoemd in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad 
van 4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de 
Gemeenschap en op het binnenbrengen in de Gemeenschap van pelzen en 
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producten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit 
landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die 
niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van 
vallen (PbEG L 308); 
 

Opm. cie DE&W/NBvV: 
 In bijlage I van  deze verordening worden geen vogelsoorten genoemd. 
 
 

f.) diersoorten, genoemd in bijlage II bij het op 19 september 1979 te Bern tot stand 
gekomen Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun 
natuurlijke leefmilieus (Trb. 1980, 60), naar de tekst zoals deze bij dat verdrag is 
vastgesteld; 

 
g.) diersoorten, genoemd in bijlage I bij het op 23 juni 1979 te Bonn tot stand 

gekomen Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten 
(Trb. 1980, 145) naar de tekst zoals deze bij dat verdrag is vastgesteld; 

 
 

h.) diersoorten, genoemd in onderdeel A van de bijlage bij de Wet 
natuurbescherming. 

 
Opm. cie DE&W/NBvV 

 In onderdeel A zijn geen vogelsoorten opgenomen. 

 
 
Zienswijze cie DE&W/NBvV t.a.v. Bijlage II a van het Besluit houders van 

dieren. 

De relatie met wilde vogelsoorten. 
 
De meest eenvoudige uitleg van het begrip “wilde dieren”is die welke is opgenomen in de 
Europese Verordening (EU) 2016/429. 
 
De begripsbepaling in de Nederlandse Wet dieren, zoals opgenomen in het Besluit houders 
van dieren, gaat uit van: 
“van nature in het wild levende dieren”.  
Opmerkelijk is dan dat een groot aantal vogelsoorten, die opgenomen zijn in de bijlagen II en 
II a, hiervan worden uitgesloten en dus geen in het wild levende vogelsoorten zijn. 
Het begrip “van nature” wordt niet in een definitie vastgelegd, zodat ook iedere handhaver en 
toezichthouder van de Wet dieren hierop zijn privé zienswijze kan los laten. 
 
In de avicultuur worden vogelsoorten gehouden, die ten gevolge van uitgebreide 
importbeperkingen, al decennia lang door vogelliefhebbers worden gefokt. 
De ouderdieren en hun nakomelingen zijn  niet in het wild geboren en groot gebracht, ze 
hebben nooit van nature in het wild geleefd. 
 
Door een domesticatie traject hebben deze vogelsoorten hun gedrag en leefwijze aangepast 
aan het verblijf in een gecontroleerd milieu, al hebben ze nog wel soorteigen “natuurlijke” 
instincten. 
Hun gedrag is een voor de soort normaal gedrag geworden, dat volledig is aangepast aan de 
omstandigheden waarin ze in een kooi of volière leven. 
Dergelijke gedomesticeerde vogelsoorten leven al generaties lang niet meer van nature in 
het wild.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552?labelid=13365544&g=2022-01-15&z=2022-01-15
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552?labelid=13365544&g=2022-01-15&z=2022-01-15
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Ze vormen feitelijk afzonderlijke dierencategorie als “gezelschapsdieren”, of “in 
gevangenschap levende dieren”. 
 
In de avicultuur behoren tot deze diercategorie vooral: 

- inheemse en uitheemse zangvogels; 
- alle pagegaaiachtigen; 
- sier- en postduiven; 
- inheemse en uitheemse grondvogels; 
- sierwatervogels; 
- alle hoenderachtigen die niet worden gehouden en gefokt voor de productie van 

vlees, consumptie eieren en andere producten. 
 
Het feit dat op de Nederlandse definitie van “wilde dieren” uitzonderingen worden gemaakt 
geeft al aan dat op het “van nature in het wild leven” uitzonderingen worden gemaakt voor 
vogelsoorten die met enige inspanning wel tot die categorie kunnen worden gerekend, maar 
omdat een aantal als “pluimvee” wordt gehouden voor de productie van vlees, consumptie 
eieren en andere producten en legaal in gevangenschap worden gefokt of gehouden. 
( bijvoorbeeld de kip in bijlage II) niet gebaat zijn met een aanwijzing als een wilde diersoort. 
 
 
 

Een stukje historie rond de Nederlandse wetgeving met betrekking 
tot vogels. 
Sinds 1992 werd in de toenmalige Vogelwet aangegeven dat het mogelijk was een 
vergunning te krijgen  voor het houden van beschermde (inheemse) vogels voor de kooi. (art 
19 Vogelwet 1912). 
Het aantal kooivogels wordt in 1928 terug gebracht tot acht vogelsoorten. (K,B. 8 sept. 1928, 
Staatsblad 363) 
Dit aantal wordt ook genoemd in het Vogelbesluit van 1937 ter uitvoering van de Vogelwet 
1936. 
 
Bij de invoering van de Vogelwet 1936 sprak Minister L.N. Deckers: 
“De wetgever moet het niet onmogelijk maken dat men bij wijze van geoorloofde ontspanning 
een vogel in een kooi houdt en aldus zijn liefde tot de natuur tot uitdrukking brengt. 
 

In 1993 worden de  reeds bestaande kooivogels aangewezen als “cultuurvogels” . 
 
Hierdoor ontstaan op basis van de toen geldende wetgeving twee populaties bij de diergroep 
“wilde vogels” : 

- een wilde populatie; 
- een cultuurpopulatie. 

 
In 1994 verschijnt in het natuurtijdschrift “Het Vogeljaar” no. 42, issue 6, blz. 268 e.v., een 
artikel van drs. N.H. Verdonk, oud-hoogleraar Algemene Dierkunde aan de Universiteit van 
Utrecht. 
Hij omschrijft in dit artikel het kenmerkend verschil tussen beide populaties. 
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De wilde populatie inheemse vogelsoorten. 
Tot de wilde populatie behoren vogelsoorten die in de vrije natuur zijn geboren en zich daar 
onder invloed van de natuurlijke selectie kunnen handhaven en voortplanten. 
(citaat drs. N.H. Verdonk) 
 
Voorbeelden van vogelsoorten die tot een wilde populatie gerekend kunnen worden, zijn: 
Pionier vogels; 
Dwaalgasten; 
Watervogels, uitgezonderd  commercieel gehouden soorten en rassen en sierwatervogels; 
Kustvogels; 
Kustbroedvogels; 
Wadvogels; 
Waadvogels; 
Moerasvogels; 
Weidevogels; 
Tuinvogels; 
Erf en struweelvogels; 
Bosvogels; 
Broedvogels; 
Wintervogels; 
Kolonievogels 
Exoten (invasieve soorten) 
 
Vaak worden dergelijke vogelgroepen genoemd in publicaties van Vogelbescherming 
Nederland en SOVON. 
In veel gevallen komt het voor dat vogelsoorten uit de wilde populatie ook door 
vogelliefhebber in volières of vluchten worden gehouden, verzorgd en dat er mee wordt 
gefokt. 
 

 
Carduelis carduelis,= Putter of Distervink 

kan worden ingedeeld bij de wilde vogels, maar ook 
bij de Europese Cultuurvogels. 

Foto Hans Martha – Facebook- Vogelvrienden  
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Europese cultuurvogels. 
 
De cultuurvogel populatie. 
Deze populatie bestaat uit (Nederlandse of Europese)  
vogelsoorten die: 

-  in volières zijn geboren; 
- nooit in de natuur zijn geboren, 
- die nooit in de natuur hebben geleefd; 
- zich daar ook niet kunnen handhaven;’ 
- onder de voortdurende selectie door de mens zich hebben aangepast aan de  

kunstmatige omstandigheden waaronder zij moeten leven en zich voortplanten. 
 
Deze twee, de wilde populatie en de cultuurpopulatie, zijn ook genetisch uit elkaar gegroeid, 
omdat op zeer verschillende eigenschappen is geselecteerd. 
Deze verschillen liggen op het gebied van de ethologie, fysiologie en de morfologie. 
(einde citaat drs. N.H. Verdonk, 1994) 
 
Vertaald naar de avicultuur en bovenstaande definitie zijn de  cultuurvogels niet in te delen in 
“van nature in het wild levende dieren”. 
De Nederlandse wetgeving hanteert niet het begrip “Europese cultuurvogels”, maar gebruikt 
de term, zoals die voorkomt in artikel 1 van de Europese Vogelrichtlijn 
 
Op basis van de Lijst van Nederlandse vogelsoorten, opgesteld door Arnoud B van den Berg 
in juni 2021, een uigave van CDNA Dutch Birding NL en 
op basis van het NBvV onderzoek naar de biodiversiteit aan kooi- en volière, die 
aantoonbaar door vogelliefhebbers in Nederland worden gehouden, is vastgesteld dat anno 
2022  165 van  de ca. 530 (exclusief hybriden) Nederlandse vogelsoorten als 
cultuurvogelsoorten door Nederlandse vogelliefhebbers worden gehouden. 
 

Beschermde Europese cultuurvogels.  
De Wet natuurbescherming maakt onderscheid tussen diverse soorten vogels. 
Veelal gaat het  om vogelsoorten die we in de avicultuur aanduiden als “Europese 
Cultuurvogels”. De wetgever kent dit begrip niet. 
Uitgangspunt is het vogelbestand zoals deze wordt omschreven in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn. 
Omdat een vogelsoort ingedeeld kan worden in de cultuurvogel populatie, maar daarnaast 
ook in een wilde populatie in Nederland voorkomt, is het gewenst de Vogelrichtlijn ook van 
toepassing te verklaren op de cultuurvogel populatie waar het legaliseren van het onder zich 
hebben betreft en de daaruit voortvloeiende ringplicht voor gefokte vogels. 
 

a. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. 
§ 3.1 van hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming geeft de verboden aan die betrekking hebben 
op alle vogelsoorten die beschermd worden op basis van artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
Gelijktijdig worden ook allerlei vrijstellingen toegekend, waardoor de wettekst er niet 
duidelijker op wordt. 
 
De Vogelrichtlijn. 
Onder de naam “Vogelrichtlijn” wordt de Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 november 2009, inzake het behoud van de vogelstand, verstaan. 
Binnen deze richtlijn vallen ca. 700 vogelsoorten. 
 
Artikel 1 van de Vogelrichtlijn luidt: 
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1. Deze richtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende 
vogelsoorten op het Europees grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van 
toepassing is. Zij betreft de bescherming, het beheer en de regulering van deze diersoorten 
en stelt regels voor de exploitatie daarvan. 
2. Deze richtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en hun leefgebieden. 
 
Deze richtlijn beperkt zich dus niet tot vogelsoorten die alleen in het wild in Nederland 
voorkomen. 
 
Bijlagen bij de Vogelrichtlijn. 
De Vogelrichtlijn geeft geen opsomming van alle vogelsoorten die natuurlijk in het wild leven 
op het Europees grondgebied8. 
Wel worden sommige vogelsoorten genoemd in een aantal bijlagen. 
 
Bijlage I. 
Voor de vogelsoorten van bijlage I die geregeld in ons land voorkomen, moeten speciale 
beschermingsmaatregelen worden getroffen. Nederland moet voor deze soorten 
beschermde gebieden aanwijzen. 
 
Bijlage II, deel A. 
Op de soorten genoemd in bijlage II, deel A, mogen alle lidstaten van de EU de jacht 
openen. 
 
Bijlage II, deel B. 
Op soorten van bijlage II, deel B, mogen de bij de betreffende soort genoemde lidstaten de 
jacht openen. 
 
Bijlage III, deel A. 
Soorten van bijlage III, deel A mogen worden verhandeld als ze op geoorloofde wijze 
(bijvoorbeeld als jachtbuit) zijn verkregen. 
 
Bijlage III, deel B. 
Soorten van bijlage III, deel B, mogen onder bepaalde beperkingen worden verhandeld als 
ze op geoorloofde wijze zijn verkregen en voor zover de handel niet leidt tot het in gevaar 
brengen van de soort. 
 

 
b. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn. 
§ 3.2 van hoofdstuk 3 Wet natuurbescherming geeft de verboden aan die betrekking hebben 
op alle vogelsoorten die genoemd worden in de Habitatrichtlijn en in de verschillende 
bijlagen van het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. 
 
De Habitatrichtlijn. 
Dit is de Europese verordening 92/43 EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instand- 
houding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. 
De Habitatrichtlijn kent een zestal bijlagen: 
 
Bijlage I. 
Typen natuurlijke habitats van communautair belang voor de instandhouding waarvan 
aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is. 
 

                                                
8
 De lijst van inheemse vogelsoorten is gepubliceerd in de Staatscourant 2013 nr. 8498  28 maart 2013 

Daarnaast zijn de Nederlandse soorten opgenomen in een Soortendatabase, gepubliceerd door het Ministerie 
van Economische Zaken: http://mineleni.nederlandsesoorten.nl  

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/


28 
 

 
 
Bijlage II. 
Dieren- en plantensoorten van communautair belang voor de instandhouding waarvan 
aanwijzing van speciale beschermingszones vereist is. 
 
Bijlage III. 
Criteria voor de selectie van gebieden die kunnen worden aangewezen als gebieden van 
communautair belang en als speciale beschermingszones. 
 
Bijlage IV. 
Dieren- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. 
 
Bijlage V. 
Dieren- en plantensoorten van communautair belang waarvoor het onttrekken aan de natuur 
en de exploitatie aan beheersmaatregelen kunnen worden onderworpen. 
 
Bijlage VI. 
Verboden methoden en middelen voor het vangen en doden en verboden wijze van vervoer. 
 
Opmerking: 

Op deze bijlagen van de Habitatrichtlijn komen geen kooi- en volièrevogels voor. 

 

Verdrag van Bern – Bern Convention. 

Dit is de Europese verordening 2009/147/EG, aangepast door 2012/0249. 
Het Verdrag van Bern is voor het eerst gesloten op 19 september 1979 te Bern en regelt het 
behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieus.  
In drie bijlagen worden genoemde wilde dieren en planten benoemd. 
 
Bijlage I. 
In deze bijlage worden alleen beschermde planten genoemd. 
 
Bijlage II. 
Deze bijlage heeft betrekking op streng beschermde vogelsoorten. 
Hierin worden 151 vogelsoorten9 benoemd die in de avicultuur gerekend kunnen worden tot 
kooi- en volièrevogels. 
Hiervan worden 104 soorten aantoonbaar bij de Nederlandse vogelliefhebbers gehouden en 
gefokt. 
Voor 51 soorten zijn NBvV houderijrichtlijnen geschreven. 
 
Bijlage III. 
In deze bijlage worden te beschermen diersoorten beschreven. 
In deze opsomming komen 50 soorten voor die gerekend kunnen worden tot de groep kooi- 
en volièrevogels. 
34 soorten daarvan worden aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebber gehouden. 
Voor 16 soorten zijn NBvV Houderijrichtlijnen geschreven. 
 

                                                
9
 De inheemse vogelsoorten die voorkomen op de bijlagen van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn zijn geïnventariseerd en opgenoemd in het rapport: Bedreigd, Beschermd, Behouden, een 
inventarisatie naar de biodiversiteit binnen de, in een beschermde omgeving en gecontroleerd milieu, 
aantoonbaar gehouden bedreigde en beschermde vogelsoorten in Nederland, uitgave van de  NBvV, 2017. 
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Verdrag van Bonn – Bonn Convention. 
Op 23 juni 1979 is te Bonn een verdrag tot stand gekomen inzake de bescherming van 
trekkende wilde diersoorten. 
Ook in dit verdrag komen in de twee bijlagen vogelsoorten voor. 
 
Bijlage I. 
Deze bijlage benoemt de met uitsterven bedreigde trekkende diersoorten. 
Een tweetal vogelsoorten worden genoemd die te beschouwen zijn als kooi- en volièrevogel. 
Ze komen niet aantoonbaar voor bij de Nederlandse vogelliefhebbers. 
 
Bijlage II. 
Deze bijlage noemt de trekkende diersoorten waarvan  de staat van instandhouding duidelijk 
kan worden verbeterd. 
Op deze lijst komen 75 vogelsoorten voor die gerekend kunnen worden tot de groep kooi- en 
volièrevogels. 
Van deze groep worden 52 vogelsoorten aantoonbaar door de Nederlandse vogelliefhebber 
gehouden. 
Voor 32 soorten zijn NBvV houderijrichtlijnen geschreven. 

 
 
 
 

Verboden, vrijstellingen, en verplichtingen. 
Als de wet natuurbescherming wordt samengevat voor de vogelliefhebber, zijn een aantal 
hoofdzaken te onderscheiden: 

- Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn; 
- Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn; 
- Handel en bezit van dieren en planten (CITES); 
- Administratie en merktekens. 

 

 
 
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. 
 
a. Verboden. 
Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming geeft aan dat het verboden is opzettelijk van 
nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn te doden, te vangen, nesten rustplaatsen en eieren te vernielen of te 
beschadigen, eieren van vogels te rapen en onder zich te hebben. Deze vogels mogen ook 
niet opzettelijk gestoord worden. 
 
Artikel 3.2 van de Wet natuurbescherming verbiedt het verkopen, te vervoeren voor verkoop, 
onder zich hebben voor verkoop of ten verkoop aan te bieden van vogels die bedoeld 
worden in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
In lid 6 van hetzelfde artikel wordt verboden vogels als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn onder zich te hebben of te vervoeren. 
 
b. Vrijstellingen. 
In de Nota van toelichting bij het Besluit natuurbescherming wordt aangegeven dat het 
verbod van artikel 3.2 van de Wet natuurbescherming niet van toepassing is op in 



30 
 

gevangenschap geboren of gefokte vogels, nu deze blijkens jurisprudentie van het Hof van 
de Europese Unie,10 niet onder de reikwijdte van de Vogelrichtlijn vallen. 
 
 
Artikel 3.19 van de Regeling natuurbescherming omschrijft onderstaande 
vrijstellingen: 
 
1.Aan een ieder wordt vrijstelling verleend van de verboden, bedoeld in artikel 3.24, eerste, 
tweede en derde lid, van het Besluit natuurbescherming, voor onderscheidenlijk: 

a) het onder zich hebben of verhandelen van een aantoonbaar gefokte vogel van een 
soort als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, die niet is genoemd in bijlage A, B, 
C of D bij de CITES-basisverordening, of producten of eieren daarvan; 

b) het onder zich hebben van een aantoonbaar gefokte vogel van een soort die is 
genoemd in bijlage A, B, C of D bij de CITES-basisverordening, en  

c) het verhandelen van een aantoonbaar gefokte vogel van een soort die is genoemd in 
bijlage C of D bij de CITES-basisverordening, of producten of eieren daarvan. 

 
2.Ingeval de vogel behoort of mede behoort tot een soort als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn, geldt de vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend, indien: 
a. de vogel is voorzien van: 

1. een gesloten pootring, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.28 van het Besluit 
natuurbescherming en artikel 3.25 van de Regeling natuurbescherming; 

2. een gesloten pootring die, of een ander merkteken dat aantoonbaar rechtmatig is 
afgegeven door een overheidsorgaan van een andere staat dan Nederland, of een 
door een overheidsorgaan van een andere staat dan Nederland erkende organisatie, 
in overeenstemming met de wettelijke eisen van de betreffende staat, 
onderscheidenlijk indien het product of ei van een dergelijke vogel afkomstig is, of 

3. ingeval de vogel behoort tot een soort, genoemd in bijlage A, B, C of D, bij de CITES-
basisverordening, een microchiptransponder overeenkomstig artikel 66, derde lid, 
van verordening nr. 856/2006, tenzij de minister een verklaring heeft afgegeven dat 
een microchiptransponder wegens lichamelijke kenmerken van de betrokken dieren 
aantoonbaar niet veilig kan worden aangebracht, en 

 
 
c. Verplichtingen. 
§ 3.4.3 van het Besluit natuurbescherming geeft in artikel 3.28 aan, welke voorwaarden van 
kracht zijn voor het aanbrengen van merktekens. 
 
1. Een ieder die een vogel van een soort als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn of 
genoemd in bijlage A bij de CITES-basisverordening fokt, voorziet de vogel van een gesloten 
pootring.  
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van vogels van de soorten, genoemd in 
bijlage X bij de CITES-uitvoeringsverordening.  
3. De gesloten pootringen, bedoeld in het eerste lid, worden uitgereikt door Onze Minister.  
4. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de pootringen. Deze regels 
kunnen onder meer betrekking hebben op: 
a. de kenmerken van de pootringen, waarbij onderscheid gemaakt kan worden naar 
vogelsoort, en 
b. de wijze waarop de gesloten pootringen dienen te worden aangevraagd.  
 
 
 
 

                                                
10

 zie HvJ, 8 februari 1996, zaak C-149/94 (D. Vergy). 
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Gefokte vogels. 
 

De “gefokte” vogel. 
Als Commissie Dierenwelzijn –ethiek & Wetgeving worden we via het Bondsbureai al in een 
vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen rond nieuwe wetgeving in relatie met onze 
hobby. Via consultatierondes kunnen we commentaar geven op voorgestelde wetteksten. 
We maken hier dan ook in overleg met het Hoofdbestuur van de bond dankbaar gebruik van. 
 
Onlangs kregen we inzage in de teksten van het “Besluit Activiteiten Leefomgeving”  
Dit Besluit wordt naar verwachting iets later dan 1 januari 2022 van kracht. 
Anders dan de titel van dit besluit doet vermoeden, is in hoofdstuk 11 een uitvoerige 
omschrijving gegeven van activiteiten die de natuur betreffen. 
Er staan verboden, maar ook vrijstellingen in voor het onder zich hebben, anders dan voor 
verkoop, van vogels. 
Letterlijk wordt er gesproken over “een aantoonbaar gefokte vogel”. 
  
Om inzichtelijk te krijgen wat onder een “gefokte vogel” wordt verstaan moet worden gezocht 
in Europese verordeningen. 
Het begrip “gefokte vogel” zoals dat in de wetteksten wordt gebruikt, wordt uitgelegd in de 
verordening EG nr. 939/97 waarin uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen van de verordening 
nr. 338/97. 
In artikel 24 wordt breedvoerig uitgelegd wat onder een gefokte vogel moet worden verstaan. 
Wat begrijpelijker samengevat komt dat artikel er op neer dat als een “gefokte vogel” wordt 
beschouwd: 

 hij in een kooi of volière is geboren; 

 de ouders legaal zijn ingevoerd; 

 het bestand aan fokparen in principe zonder nieuwe vogels uit de natuur in stand kan 
worden gehouden; 

 het fokprogramma zo is opgezet, dat er voor onbepaalde tijd mee kan worden gefokt. 
 
Blijft over het begrip “aantoonbaar”. 
Hiervoor maken we gebruik van artikel 9. Registratie en identificatie  uit het Reglement van 
de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels: 
 
‘Het beleid van de NBvV richt zich op het ringen van alle vogels die in volières en of 
broedkooien en dergelijke worden geboren met een gesloten pootring.  
Dit als enige bewijs dat de vogel door een vogelliefhebber gefokt is.  
Het ringen met een gesloten pootring van een jonge vogels is niet in alle gevallen een 
wettelijke verplichting, maar dit is wel de aanbevolen richtlijn van de NBvV voor haar leden ‘.  
 
 

 
een fragment uit de (NBvV)fabricage van gesloten pootringen voor gefokte vogels 

foto © NBvV 
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Uitheemse vogelsoorten of Tropische vogels. 

Alle vogelsoorten die niet van nature voorkomen op het grondgebied van de Europese 

Lidstaten worden beschouwd als uitheemse soorten. 

In de avifauna wordt de aanduiding “Tropische vogels” gebruikt. 
 
Uitheemse vogelsoorten die als kooi- en volièrevogel worden gehouden zijn niet per definitie 
altijd beschermd. 
Vele vogelsoorten zijn al zo lang opgenomen in een domesticatieproces dat er van een 
bedreiging voor het voortbestaan van de soort al geen sprake meer is. 
Wel is het zo dat een voorlopig en daarna definitief importverbod van veel uitheemse 
vogelsoorten beperkingen oplegt aan de beschikbaarheid van die soorten. 
In de praktijk zien we dat de vogelliefhebbers zich hebben aangepast aan die situatie en toch 
vogelsoorten fokken die voorheen alleen gehouden werden omdat men er gemakkelijk over 
kon beschikken. 
Door nu zelf een vogelbestand te fokken draagt men bij aan het voortbestaan van de soort. 
 
Toch zijn er ook binnen de grote groep uitheemse vogels soorten die een beschermde status 
hebben. Deze status wordt dan ontleend aan zowel de Nederlandse wetgeving als aan 
Europese en internationale verdragen. 
In wetteksten worden deze vogelsoorten “beschermde uitheemse vogelsoorten” genoemd. 
 
 
 

 
Stagonopleura guttata = Diamantvink 
gedomesticeerde tropische vogelsoort 

komt voor in diverse kleurmutaties. 
Foto van de wildvorm, © Pieter van den Hooven – NBvV                     
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Kooi- en volièrevogels 

Het begrip kooi- en volièrevogel komt eigenlijk voort uit de avicultuur en minder uit de 
ornithologie. 
In de ornithologie wordt het vogelrijk opgedeeld in orden, families, geslachten en soorten. 
In de avicultuur zien we indelingen die gemaakt zijn voor het houden van tentoonstellingen 
en dat de vorm van de kooi mede bepalend is voor die indeling. 
In deze monografie zal wel de ornithologische naamgeving aangehouden worden. 
De indeling in vogelgroepen zal gebaseerd zijn op die zoals die in de avicultuur gebruikelijk 
is. 
 
Al van voor de jaartelling is er steeds een relatie geweest tussen mens en vogel. 
De motieven waarom mensen één of meerdere vogels houden lopen zeer uiteen, van 
consumptie tot gezelschap. 
 
DE KOOIVOGEL 
Op basis van diverse bronnen kan worden vastgesteld dat zo’n 500 – 400 jaar voor Chr. in 
Griekenland vogels in kooien werden gehouden11.  
Dit blijkt ondermeer uit een afbeelding die voorkomt op een tegel.  
Ook in de 6e eeuw na Chr. worden afbeeldingen van vogelkooien op tegels aangetroffen12. 
In de 16e en 17e eeuw worden in inventarisatieboeken van de stad Leeuwarden13 en in 
verschillende inventarisatieboeken en of weesboeken van Nedergerechten in Friesland14 
vogels in kooien vermeld. 
Men gebruikt dan het woord corff of cauw, een “kooi” is een eendenkooi. 
De vogels zijn als regel als eenling aanwezig en worden gehouden voor de zang van de 
mannetjes. 
 
Het zijn vooral vogels die in het veld gevangen worden zoals leeuweriken, nachtegalen, 
kwartels, kneuen, e.d. die als kooivogel worden gehouden. 
De geldwaarde  is niet zo groot en zo zijn deze vogels beschikbaar voor de “gewone man”. 
Had men wat meer geld te besteden, zoals ambachtslieden en burgers in de steden, dan 
had men een kanarie en soms een papegaai in een kooi. 
Deze vogelsoorten moesten worden ingevoerd en waren daardoor erg kostbaar. 
 
Anno 2022 worden nog steeds vogels als eenling in een kooi gehouden waarbij het accent 
vooral ligt op het als gezelschapsdier zijn voor in hoofdzaak oudere mensen. 
 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers bepleit in haar beleid ten aanzien van de 
gezondheid en het welzijn van vogels de mogelijkheid dat vogels een sociaal gedrag 
ontwikkelen en gaat er van uit dat haar leden tenminste twee exemplaren van een vogelsoort 
houden. 
 
In het Besluit diergeneesmiddelen van 2 november 2012, BWBR 0032386, wordt in artikel 
3.19  “kooivogels” gedefinieerd als een specifieke diersoort. 
 
 
 
 
 
 

                                                
11

 Inventarisnummer 203642 British Museum London, 1901 
12

 R. Hachlili, Ancient mosaic pavements,: themes, issues and trends, selected studies (Leiden 2009) 
13

  HCL, inv. boeken 1590 – 1790, fiche Y, folio 244, op foto 247: Een Lijuwerick in de Corff (1593) 
14

 Tresoar, toegang 13.16, inv. nr. 193, fiche 1, foto17: Drie vogel korffkes, een met ses Robijntjes (1637) 
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DE VOLIĖREVOGEL 
Als een vogelliefhebber in het bezit is van meerdere vogelsoorten dan is het gebruikelijk dat 
deze ondergebracht worden in een vogelvlucht of in een volière. 
In de eerste eeuw voor Chr. en in de Romeinse tijd waren er al volièrehouders15.  
Zo konden zij aan kennissen laten zien wat hun maatschappelijke status was. 
Bekend is de volière van M. Terentius Varro, een auteur uit die periode, die zijn volière als 
volgt beschrijft: er zijn zuilengangen op een gebied van 48 bij 72 voet en daaromheen zijn 
netten gespannen. De vogels krijgen hun voer door de netten heen16. 
Varro heeft daarnaast nog een “vogelminiatuurtheater” met daarin zitplaatsen, om zijn vogels 
aan gasten te laten zien.  
Ook waren er vaak in of bij de volière nog kleinere hokjes of kooitjes aanwezig. 
 

 
 

 
 
                            Afbeelding van de volière van Terentius Varro 
  

                                                
15

 G. Jennison, Animals for show and pleasure in ancient Rome, Manchester 1937 
16

 D.Flach, Varros Vogelhaus: Wohlleben im Landleben, Gymnasium 111, 2004, blz. 137 - 168 
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 De vogels als “gezelschapsdier”. 
 
In de monografie “De Houder van Gezelschapsdieren in relatie tot de Huis- en 
Hobbydierenlijst”, document 2021 DE&W 03, uitgave van de NBvV, is een hoofdstuk 
opgenomen met de uitleg van het begrip “gezelschapsdier”, op basis van de huidige wet- en 
regelgeving. 
Hieronder is een fragment uit deze monografie overgenomen: 
 
 

De definitie op basis van de wet- en regelgeving 
1988 
In het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 1988, nr.1 met als titel: 
Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren, wordt niet gesproken over 
gezelschapsdieren. 
Onder een klein huisdier verstaat men een dier dat door de mens, in het bijzonder thuis voor 
zijn genoegen en gezelschap wordt gehouden of bedoeld is gehouden te worden. 
Welke diersoorten of diercategorieën worden bedoeld, wordt niet aangegeven. 
 
2011 
Wet dieren. 
In de lijst met begripsbepalingen, artikel 1.1 komt geen omschrijving voor. 
Wel wordt het begrip houder uitgelegd als eigenaar, houder of hoeder. 
 
2013 
EU Verordening 2013/576 – Niet commerciële verkeer van gezelschapsdieren. 
In bijlage I van deze verordening is een lijst opgenomen met gezelschapsdieren. 
Men deelt deze gezelschapsdieren op in twee delen. 
Deel A: Honden (Canis lupus familiaris) 
  Katten ( Felis silvertris catus) 
  Fretten  ( Mustela putorius fura) 
 
Deel B  Ongewervelde dieren ( met uitzondering van bijen en hommels en week- en 

schaaldieren); 
 Waterdieren; 
 Amfibieën; 

Reptielen; 
 Vogels (andere vogelsoorten dan die bedoeld in art. 2 van Richtlijn 2009/158) 
Zoogdieren: andere dan voor de voedselproductie bedoelde knaagdieren en 
konijnen 
 

2014 
Besluit houders van dieren. 
In artikel 1.1.2 worden onder gezelschapsdieren begrepen: 
  Zoogdier; 
  Vogel;  
  Vis; 
  Reptiel; 
  Amfibie, 
kennelijk bestemd om te houden voor liefhebberij of gezelschap, met uitzondering van een 
dier dat behoort tot een in bijlage II van dit Besluit opgenomen diersoort of diercategorie, niet 
zijnde konijn, bruine rat, tamme muis, cavia, goudhamster en gerbil. 
Op bijlage II staan aangewezen soorten en diercategorieën van in Nederland te houden 
dieren met het oog op de productie van van die dieren afkomstige producten. 
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In hoofdstuk 3, “houden van dieren anders dan voor landbouwdoeleinden” wordt het begrip 

gezelschapsdieren gebruikt. 

In paragraaf 2, “het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang van 
of fokken met gezelschapsdieren” wordt in artikel 3.6 verboden gezelschapsdieren te 
verkopen, ten verkoop in voorraad te houden, af te leveren, te houden ten behoeve van 
opvang, of te fokken ten behoeve van verkoop of aflevering van nakomelingen tenzij wordt 
voldaan aan deze paragraaf. 
 
Die paragraaf 2 is niet van toepassing indien degene onder wiens verantwoordelijkheid 
gezelschapsdieren worden verkocht, ten verkoop in voorraad wordt gehouden, afgeleverd, 
gehouden ten behoeve van opvang, of gefokt ten behoeve van verkoop of aflevering van 
nakomelingen, aannemelijk maakt dat bij de uitoefening van de activiteiten geen sprake is 
van bedrijfsmatig handelen. 
 
De paragraaf is dus ook niet van toepassing op diersoorten die niet aangemerkt worden als 
gezelschapsdier zoals bijvoorbeeld duivensoorten en rassen, en kwartelsoorten en rassen. 
 
Opmerking: 
Dit is een merkwaardige beredenering,als de wetgever zelf in de beschrijving van het begrip 
gezelschapsdier aangeeft dat deze dieren kennelijk bestemd zijn om te houden voor 
liefhebberij of gezelschap en nu in bovengenoemde paragraaf opneemt dat houders van die 
gezelschapsdieren ( 3,8 miljoen Nederlandse huishoudens….)   aannemelijk moeten maken 
dat hun dieren gezelschapsdieren zijn en geen dieren waarmee beroeps- of bedrijfsmatige 
handelingen worden verricht. 
Beter is om het begrip gezelschapsdieren niet te misbruiken in artikel 3.6 van paragraaf 2. 
In de praktijk blijkt dat handhavers hier gretig op in zijn gesprongen door het uitdelen van 
vele schriftelijke waarschuwingen. 
 
2016 
EU verordening 2016/429, betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en 
intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid 
( diergezondheidswetgeving). 
In artikel 4,lid 11 wordt het begrip “gezelschapsdier” omschreven als een gehouden dier van 
de in bijlage I vermelde soorten die gehouden worden voor niet- commerciële doeleinden. 
Dit is dezelfde bijlage, die ook voorkomt in de in 2013 uitgegeven EU 2013/576. 
De EU verordening 2016/429 is op 21 april 2021 van kracht geworden, 
 

GEEN GEZELSCHAPSDIEREN volgens de EU Verordening zijn: 
Kippen   Kalkoenen 
Parelhoen  Eenden 
Ganzen  Kwartels 
Duiven   Fazanten 
Patrijzen  Loopvogels 

 
Een wat summiere opsomming als dat afgezet wordt tegen de gevolgen die dit heeft voor de 
vogelliefhebbers. 
De genoemde kwartels zijn ondergebracht in twee families en meerdere geslachten en 
soorten. Welke kwartel wordt bedoeld? 
De duiven behoren tot 1 familie, maar zijn ook ingedeeld in meerdere geslachten en soorten. 
Aantoonbaar worden door vogelliefhebbers 33 geslachten met 170 soorten duifjes als 
gezelschapsdieren gehouden. 
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Kooi- en volièrevogels versus vogels als 
gezelschapsdieren. 
 
Kooi- en volièrevogels. 
De aanduiding van deze verzamelgroep vogels is afkomstig uit de avicultuur. 
De naam komt niet voor in wetteksten. 
Het is een verzamelnaam van vele vogelsoorten, die hobbymatig, duurzaam, niet – 
commercieel, uitsluitend voor privédoeleinden en aantoonbaar door de vogelliefhebbers 
worden gehouden. 
Mede afhankelijk van het natuurlijk en normale gedrag van de vogelsoort wordt deze 
gehuisvest in volières en vluchten. 
Gedurende bepaalde perioden in een jaarcyclus van een vogelsoort wordt deze ook in 
kooien gehouden. 
 

Het onderzoek naar de biodiversiteit. 
Over de periode 2002 tot 2022 is door de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving van 
de NBvV een onderzoek verricht naar de biodiversiteit aan kooi- en volièrevogels die 
aantoonbaar bij de georganiseerde vogelliefhebbers in Nederland worden gehouden. 
Uit het onderzoek blijkt dat de vogelsoorten die op basis van het begrip “kooi- en 
volièrevogels” tot deze categorie worden gerekend, verdeeld zijn over 19 orden, 91 families 
en 463 geslachten in 1774 soorten en aantoonbaar zijn aangetroffen  bij Nederlandse 
houders van vogelsoorten.. 
Daarbij zijn geen kleurmutaties, rassen en hybriden meegeteld. 
 
Ook niet in dat onderzoek meegenomen zijn de vogelsoorten die behoren tot de categorie 
hoenderachtigen, parkvogels, watervogels, loopvogels, waadvogels, meeuwen, sterns en 
alken, roofvogels, uilen en wilde inheemse en uitheemse vogelsoorten die niet aantoonbaar 
door een Nederlandse vogelliefhebber worden gehouden. 
 

De clustering van kooi- en volièrevogels. 
Om een overzicht te krijgen van de gehouden vogelsoorten is overgegaan tot het clusteren 
van deze soorten. 
Door de Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV is gekozen voor onderstaande 
clustervorming: 
Cluster 1 inheemse vogelsoorten, zaadeters; 
Cluster 2 inheemse vogelsoorten, insecten- en vruchteneters; 
Cluster 3 uitheemse vogelsoorten, zaadeters; 
Cluster 4 uitheemse vogelsoorten, insecten- en vruchteneters; 
Cluster 5 lori’s 
Cluster 6 kaketoes en papegaaien; 
Cluster 7 parkieten; 
Cluster 8 uitheemse duiven; 
Cluster 9 grondvogels 
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NEDERLANDSE WETGEVING 
Vastgelegd in het Besluit houders van dieren, een AMvB bij de Wet dieren wordt in artikel 

1.1.2 (begripsbepalingen) een vogel ingedeeld in de categorie gezelschapsdieren. 
De voorwaarde die daaraan verbonden wordt, is dan dat de vogels kennelijk bestemd zijn 
om te houden voor liefhebberij of gezelschap, met uitzondering van een vogelsoort die 
behoort tot een in bijlage II van het Besluit houders van dieren opgenomen diersoort of 
diercategorie. 
 
Bijlage II, als bedoeld in artikel 2.1 van het besluit houders van dieren, hoofdstuk 2, 
houden van dieren voor landbouwdoeleinden. 
Aangewezen soorten en categorieën van in Nederland te houden dieren met het oog op de 
productie van van dieren afkomstige producten zijn: 
 
Soort: 
Van de klasse AVES (Vogels): 
 Struthiocamelus  Struisvogel; 
 Dromaius novaehollandiae Emoe; 
 Rhea americana  Nandoe; 
 Anas platyrhynchos   Peking eend; 
 Anser anser   Grauwe gans; 
 Gallius gallius   Kip; 
 Perdix perdix   Patrijs; 
 Meleagris gallopavo  Kalkoen; 
 Phasianus colchicus  Fazant; 
 Numida meleagris  Helmparelhoen; 
 Columbia livia   Vleesduif; 
 en alle kruisingen tussen de in deze bijlage genoemde soorten. 
 
Opmerkelijk is dat in de bijlage vogels genoemd worden met de aanduiding van de 
geslachtsnaam en de soortnaam. 
Dit wekt de indruk dat vogels binnen hetzelfde geslacht, maar dan uiteraard met een andere 
soortnaam, tot gezelschapsdieren worden gerekend als ze niet-commercieel gehouden 
worden.. 
 
In tegenstelling tot de Europese lijst, worden in de Nederlandse lijst de toch wel redelijk grote 
groep kwartelsoorten niet genoemd. 
Hiermee wordt vermoedelijk aangegeven dat kwartelsoorten die niet voor de productie van 
vlees en consumptie eieren worden gehouden, nu nog gerekend worden tot Nederlandse 
gezelschapsdieren. 
 
Van de duiven wordt alleen de Rotsduif genoemd. 
Postduivenrassen en sierduivenrassen stammen alle af van de duivensoort Columbia liva, uit 
het geslacht Columbiia. 
Dit zouden dus volgens het Besluit houders van dieren geen gezelschapsdieren zijn. 
Maar in de praktijk worden ook deze duivenrassen in hoofdzaak voor liefhebberij, gezelschap 
en voor niet- commerciële privédoeleinden gehouden. 
 

Samenvattend: 
Kooi- en volièrevogels, met uitzondering van de vogelsoorten die behoren tot de orde 
Colombiformes – duifachtigen en Galliformes = hoendervogels, zijn in Nederland 
gezelschapsdieren. 
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In gevangenschap levende vogels. 

Deze categorie vogelsoorten komt voor in de Europese verordening (EU) 2016/429 en wordt 
ook wel aangeduid als de Europese diergezondheidsverordening of via de Engelse term 
Animal Health Regulation AHR. 
Deze verordening is in 2016 opgesteld en van kracht verklaard op 21 april 2021. 
 
In gevangenschap levende vogels is de Nederlandse vertaling van: 

 captive birds     Engels; 

 in Gefangenschaft gehaltene Vögel  Duits 

 oiseau captifs     Frans 

 volatili in cattività    Italiaans 

 aves en cautivdad    Spaans 

 aves em cativeiro    Portugees 
 
In artikel 4.10 van deze Europese verordening is een definitie vastgelegd van deze categorie 
vogelsoorten. 
Onder in gevangenschap levende vogels worden verstaan: 

 andere vogelsoorten dan pluimvee; 

 vogelsoorten die om andere redenen dan die welke zijn vastgesteld bij de definitie 
pluimvee, maar in gevangenschap worden gehouden, waaronder vogels die voor 
voorstellingen, races, tentoonstellingen, wedstrijden, de kweek of de verkoop worden 
gehouden. 
 

[ De tegenpool van captive bird is pet bird.  
In Nederland spreken we bij het Engelse begrip “pet bird”   over vogelsoorten die gerekend 
worden tot gezelschapsdieren.  
Bij het onderwerp “positieflijst” wordt nu binnen de overheid gesproken over een Huis- en 
Hobbydieren lijst”. 
Het begrip “Hobbypluimvee” wordt ook binnen KleindierNed al gebruikt] 
 
Waar mogelijk sluit de Nederlandse overheid aan bij Europese definities. 
 
Verwarring: 
In de praktijk geeft de definitie van “in gevangenschap levende vogels” veel verwarring. 
Alle vogelsoorten die vallen in de categorie “gezelschapsdieren” worden veelal in 
vogelverblijven gehuisvest die een onderdeel vormen van het huishouden van de eigenaar. 
Maar ook sierhoenders, sierduiven, uitheemse, tropische, duifjes en de diverse 
kwartelsoorten worden op deze wijze als gezelschapsdieren gehouden. 
Ook deze vogelsoorten nemen deel aan keuringen en tentoonstellingen. 
 
Het standpunt van de Nederlandse overheid is dat zodra een vogelsoort wordt gerekend tot 
een kip, kalkoen, parelhoender, eend, gans, kwartel, duif, fazant, patrijs of loopvogel, deze 

nooit  
een gezelschapsdier zal zijn. 
De bovenstaande definitie van een in gevangenschap levende vogel geeft niet expliciet aan 
dat de genoemde vogelsoorten tot deze categorie behoren. 
Ook wordt niet duidelijk hoe een hobbymatig, duurzaam en voor niet-commerciële  privé 
doeleinden gehouden vogelsoort uit hier genoemde opsomming van vogelsoorten van kip, 
kalkoen e.d. in een categorie kan worden ingedeeld. 
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Het wegnemen van de verwarring. 
Het genoemde voorbeeld als zouden vogels die voor voorstellingen, races, tentoonstellingen,  
wedstrijden, de kweek of de verkoop worden gehouden, tot de categorie “in gevangenschap 
gehouden vogels” moeten behoren, gaat volledig mank omdat dit ook plaats vindt met vogels 
die tot gezelschapsdieren worden gerekend. 
 
Als de categorie “in gevangenschap levende vogels” toch in stand moet worden gehouden 
kan beter gesproken worden over  

 vogelsoorten die behoren tot de orde Columbiformes, familie Columbidae, geslacht 
Columba livia inclusief de daaruit ontstane rassen (postduiven en sierduiven) 

 vogelsoorten die behoren tot de orde  Galliformes (grondvogels) 

 vogelsoorten die behoren tot de ordes Struthioniformes,(struisvogels) Rheiformes, 
(nandoes), Casuariiformes,(kasuarissen en emoes) Apterygiformes (kiwi’s), en 
Tinamiformes (tinamoes). 

 vogelsoorten die behoren tot de orde Anseriformes (sierwatervogels) 
 
 
 

Siervogels? 
Bovenstaande omschrijving, waarbij alle orden worden genoemd met het risico dat er een 
wordt vergeten, is erg complex. 
Een vereenvoudiging is om voor alle vogelfamilies en vogelsoorten, die niet vallen onder de 
term gezelschapsdieren de uitdrukking “Siervogels” te gebruiken. 
 
Recent, februari 2022, wordt door de overheid in de Regeling maatregelen preventie 
vogelgriep gesproken over Sierwatervogels” als zijnde watervogelsoorten die worden 
gehouden met een ander doel dan de productie van vlees of eieren. 
 
Dit fragment van de definitie kan ook toegevoegd worden aan alle categorieën vogelsoorten 
die eveneens vanuit die genoemde doelstellig worden gehouden. 
We kennen in 2022 al: 
Sierwatervogels; 
Sierduivensoorten; 
Sierduivenrassen. 
 
Deze reeks kan worden uitgebreid met: 
Siervogels, soorten die niet gerekend worden tot gezelschapsdieren of productiedieren; 
Sierhoenders; 
Sierkwartels; 
Sierparkvogels; 
Sierloopvogels; 
Siergrondvogels. 
 
Opm.: 
Als  dierhouderijorganisaties in Nederland, die gericht zijn op het houden van vogels, zich 
hierin zouden kunnen vinden, dan kan deze zienswijze op de agenda van KleindierNed 
worden gezet. 
Op die wijze kan overleg met de overheid worden aangevraagd. 
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Productiedieren. 

Nederlandse wetgeving. 
In het Besluit houders van dieren, hoofdstuk 2, Houden van dieren voor 
landbouwdoeleinden, wordt in paragraaf 1, artikel 2.1 de diersoorten en diercategorieën die 
worden genoemd in bijlage II bij dit Besluit, en aangewezen zijn als productiedieren. 
 
Een verwijzing naar tabel II van het Besluit houders van dieren wordt ook terug gevonden in 
de beschrijving van de definitie voor wilde dieren. 
De productiedieren in tabel II worden uitgezonderd van de diersoorten of diercategorieën die 
van nature in het wild leven. 
Vastgesteld kan dan worden dat ze bij aanwezigheid in een collectie vogelsoorten, dan ook 
niet meetellen bij het vaststellen van het aantal wilde diersoorten dat bepalend is voor het 
aanvragen van een vergunning tot de exploitatie van b.v. een dierentuin. 
 
In tabel II van het Besluit houders van dieren komen naast vogelsoorten die behoren tot de 
categorie “loopvogels” ook soorten voor uit de orde Columbidae = duiven en tortels, 
Galliformes = hoendervogels en Anseriformes = eendvogels. 
 
Aangewezen soorten en categorieën van in Nederland te houden dieren met het oog op de 
productie van van vogelssoorten afkomstige producten zijn: 
 
Soort: 
Van de klasse AVES (Vogels): 
 Struthiocamelus  Struisvogel; 
 Dromaius novaehollandiae Emoe; 
 Rhea americana  Nandoe; 
 Anas platyrhynchos   Peking eend; 
 Anser anser   Grauwe gans; 
 Gallius gallius   Kip; 
 Perdix perdix   Patrijs; 
 Meleagris gallopavo  Kalkoen; 
 Phasianus colchicus  Fazant; 
 Numida meleagris  Helmparelhoen; 
 Columbia livia   Vleesduif; 
 en alle kruisingen tussen de in deze bijlage genoemde soorten. 
 
 

“PLUIMVEE”. 

Hieronder worden vogelsoorten verstaan die worden gefokt of in gevangenschap gehouden 
voor: 

a. de productie van  i)    vlees; 
ii)    eieren voor consumptie; 
iii)   andere producten. 

b. het uitzetten in het wild 
c. het fokken van vogels die worden gebruikt voor de onder a en b genoemde soorten 

productie. 
(opm. het uitzetten in het wild is in Nederland niet toegestaan) 

 
 
 
 



42 
 

Commercieel gehouden vogels. 
In de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep, 
wordt vanaf februari 2020  gesproken over commercieel gehouden vogels.  
Hiertoe wordt pluimvee of in gevangenschap levende vogels gerekend die worden gekweekt 
of gehouden met de bedoeling geld te verdienen. 
 
Niet nader toegelicht wordt wat de wetgever verstaat onder”geld verdienen”. 
Mogelijk moet daarvoor het Burgerlijk Wetboek worden geraadpleegd. 
 

 

 

Oorsprong foto niet teruggevonden. 

 


