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Inleiding 

In deel 1 van deze monografie “Help….Ik ben een vogel!” is uiteen gezet dat er een 
toenemende verwarring ontstaat bij de benoeming van vogelsoorten. 
Vooral de indeling in vogelcategorieën is hier debet aan. 
 
Hebben we op het gebied van wet- en regelgeving al jarenlang te worstelen met de 
controverse tussen het “hobbymatig” en “bedrijfsmatig”houden van vogels, daar bovenop 
komt vooral vanuit de Europese wetgeving het onderscheid tussen “gezelschapsdieren” en 
het begrip “in gevangenschap levende vogels”. 
 
In deel 1 is ook het probleem rond het begrip “wilde dieren” in een Stadsvolière aangehaald. 
Op last van een handhaver van de overheid moet o.a. de Zebravink uit de volière worden 
verwijderd. 
 
In het tweede deel van deze monografie wordt aandacht besteed aan de categorieën  

 wilde vogels 

 in gevangenschap levende vogels 

 vogels die gerekend worden tot gezelschapsdieren 
 
Het wettelijk (Europees) vastgelegde onderscheid tussen de vogels als gezelschapsdier en 
de in gevangenschap levende vogel levert nu al problemen op bij het deelnemen aan een 
tentoonstelling in het buitenland. 
In een afzonderlijke monografie zal hier verder op ingegaan worden. 
 
 
Maart 2022 
Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving NBvV 
Afd. Educatie en kennisoverdracht 
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Hoofdstuk  4, welke categorie wordt gevormd door welke 

vogelsoorten?  

 
Wilde vogelsoorten. 
 

Pioniervogels. 
Onder pioniervogels verstaan we vogelsoorten die zich vaak als eerste aanmelden als 
ergens een nieuw ingericht natuurgebied wordt opgeleverd. 
Ze verschijnen vaak als eerste op een nieuwe grens van land en zout of brak water. 
De voorkeur gaat vaak uit naar zandige en slibrijke kale vlakten, bijvoorbeeld de nieuwe 
Markerwaarden. 
Uit waarnemingen en tellingen blijkt dat onderstaande vogelsoorten voor de aanduiding 
“pioniervogel” in aanmerking komen: 
Kluut    Strandplevier 
Kleine plevier   Dwergstern 
Oeverloper   Kokmeeuw 
Visdief    Geoorde  fuut 
Oeverzwaluw   Porseleinhoen 
Patrijs    Grasmus 
Kwartel   Kwartelkoning 
Scholekster   Kievit 
Ooievaar 

 
 
 

Dwaalgasten. 
Dwaalgasten zijn zeldzame vogelsoorten en worden sporadisch aangetroffen. 
Het zijn vogelsoorten die rondvliegen over de wereld en verschijnen op plaatsen waar ze 
anders niet gezien worden. 
Er zijn 460 zeer zeldzame vogelsoorten aan te wijzen. 
naast eenden, ganzen en zwanen, meeuwen en sterns, steltloperachtigen, roofvogels en 
uilen, kunnen ook zangvogels aangewezen worden die in de avicultuur ondergebracht zijn bij 
de kooi- en volièrevogels. 
 
Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
Siberische Braamsluiper  Sylvia althae blythi 
Roze spreeuw    Pastor roseus 
Pallas’ boszanger   Phylloscopus proregulus 
Oosterse zwarte roodstaart  Phoenicursus ochruros phoenicuroides 
Baltimore troepiaal   Icterus galbula 
Oosterse tortel   Streptopela orientalis 
Berg heggenmus   Prunela montanella 
Bruine lijster    Turdus eunomus 
Goud lijster    Zoothera aurea 
Blauwstaart    Tarsiger cyanurus 
Roodkeel nachtegaal   Calliope calliope.     
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Kustvogels. 
“Kustvogels” is een verzameling vogelsoorten die voor kunnen komen op stranden of in de 
duinen. 
Zij komen dan voor als broedvogel, trekvogel en soms als overwinteraars. 
Beschreven zijn 41 soorten. 
 
De naam “kustvogel” komt in de avicultuur niet veel voor. 
Het zijn eigenlijk wilde vogels en kunnen ingedeeld worden bij de diergroep watervogels. 
Ondanks dat, blijkt toch dat er enkele vogelsoorten zijn die, hoewel ze tot de diergroep 
kustvogels gerekend kunnen worden, door aviculturisten aantoonbaar worden gehouden, 
gehuisvest, verzorgd en gefokt. 
 
Een voorbeeld is: 
orde Charadriiformes = waadvogels, meeuwen, sterns en alken; 
Familie Charadriidae = plevieren; 
Geslacht Charadrius 
Soort: Charadrius dubius = Kleine plevier of Charadrius hiaticula = Bontbekplevier. 
 
Ook een aantal Kievitsoorten uit het geslacht Vanelles worden in de avicultuur succesvol 
gefokt. 
 
Tot kustvogels worden ook vogelsoorten uit de familie Recurvirostridae =  steltkluten en 
kluten gerekend. 
soort Himantopus himantopus  = steltkluut 
soort Himantopus mexicanus    = Amerikaanse steltkluut 
soort Recurivirostra avosetta    = kluut 
 
Aanvullende voorbeelden zijn: 

- dwergstern; 
- kleine jager; 
- steenlopers; 
- sneeuwgors; 
- drieteen meeuw; 
- grote mantelmeeuw; 
- strandleeuwerik; 
- paarse strandloper; 
- strandplevier. 

 
 

Kustbroedvogels. 
Broedvogels zijn wilde vogels die in een bepaald gebied broeden. 
Op grond van de Europese Vogelrichtlijn zijn deze vogels beschermd. 
Voorbeelden zijn: 
 
Eider    Lepelaar 
Kluut    Scholekster 
Zilvermeeuw   Kleine mantelmeeuw 
Kokmeeuw   Grote stern 
Noordse stern   Visdief 
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Wadvogels. 

Wadvogels komen in grote aantallen voor op de kwelders van de Westhoek in Noordwest 
Friesland. 
Tijdens een onderzoek van SOVON, uitgevoerd in 2020, zijn onderstaande soorten 
aangetroffen: 
Bonte strandlopers  Kluten 
Wulpen   Tureluurs 
Bergeenden   Kokmeeuwen 
Zilvermeeuwen  Smienten 
Wintertalingen   Wilde eenden 
Pijlstaarten   Scholeksters 
Bontbekplevieren  Zilverplevieren 
Kanoeten   Krombek strandlopers 
Rosse grutto’s   Stormmeeuwen 
Lepelaars   Aalscholvers 
 
 

Waadvogels. 

et kenmerk van een waadvogel is een toch wel grote vogel met lange poten en lange snavel. 
Zij zoeken hun voedsel dat vaak vrij diep in het zand zit. 
Toch zijn er ook kleine waadvogels die hun voedsel net onder het oppervlak zoeken. 
 
Het is erg moeilijk een sluitende definitie te geven van “waadvogels” , omdat ze ook wel 
ingedeeld kunnen worden in de diergroep “kustvogels”.  
Ornithologisch worden waardvogels gevormd door families uit de orde Charadriiformes. 
Dit is een afzonderlijke orde die gerekend wordt tot de superorde (clade) Gruimorphae. 
 
De orde Charadriiformes omvat drie onderorden welke samen 19 families en 390 soorten 
omvat. 
De onderordes zijn Charadrii, Scolopaci en Lari. 
Sommige vogelsoorten uit de families die behoren tot de Charadrii worden door 
aviculturisten als cultuurvogel gehouden. 
Dit zijn vogelsoorten uit de families: 
Burhinidae   = grielen; 
Charadriidae = plevieren; 
Jacanidae = jacana’s 
Pluvianedae = krokodillenwachters 
Recruvirostridae = standlopers, wulpen en snippen 
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Moerasvogels. 
De indeling in de diergroep Moerasvogels wordt vooral bepaald door de voorkeur voor een 
bepaalde habitat en de daarop voorkomende vegetatie. 
 
Een habitat met moerasvegetatie, zoals riet, gewone dotterbloem, grote kattenstaart, 
moerasvergeet-mij-nietje, moeraswalstro, liesgras, rietgras, mannagras, gele lis, kleine 
watereppe, kleine lisdodde en watermunt en de aanplant op jonge verlandingen heeft de 
voorkeur van: 
 Roerdomp  Botaurus stellarus; 
 Waterral  Rallus aquaticus; 
 Parelhoen  Porzana porzana; 
 Snor   Lucustella luscipioides; 
 Grote karekiet  Acrocephallus arundinaceus; 
 Baardmannetje Panurus biarmicus. 
 
 
Een habitat dat gekenmerkt wordt door natte ruigten en struweel, dus een begroeiing 
waarin struiken dominant zijn, heeft de voorkeur van onderstaande vogelsoorten. 
Doorgaans worden de struiken die een struweel domineren niet hoger dan ongeveer 5 
meter.  
Een boomlaag is bij een struweel (per definitie) afwezig of slecht ontwikkeld. 
 Waterhoen  Gallinula chlorpous; 

Blauwborst  Luscinia svecica; 
Bosrietzanger  Locustellidae naevia; 
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus; 
Rietzanger  Acrocephalus schoenbaenus. 

 
Ook zijn een tweetal roofvogels ondergebracht bij de diergroep moerasvogels: 
 Bruine kiekendief Circus aeruginosus 
 Blauwe kiekendief Circus cyaneus 

 

kopstudie waterhoentje 
 
 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Struik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_dominantie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomlaag
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Weidevogels of Boerenlandvogels. 
Weidevogels zijn eigenlijk moeilijk in een definitie vast te leggen. 
Soms komen ze voor op vochtige cultuurgraslanden, maar ook wel op akkerlanden. 
Vogelsoorten van het open boerenland zijn allemaal grondbroeders, waarvan de jongen 
nestvlieders zijn, d.w.z. dat ze na het uitkomen direct het nest verlaten 
Veel voorkomende vogelsoorten die tot weidevogels worden gerekend zijn: 
Kievieten  Tureluurs 
Scholeksters  Wulpen 
Kemphanen  Veldleeuweriken 
Graspiepers  Gele kwikstaart 
Patrijs   Fazant 
Europese Kwartel 
 

 
Habitat van de veldleeuwerik in Friesland, omgeving Parrega. 

Foto © Henk van der Wal 
 

 
 
 
Tuinvogels. 
Tuinvogels zijn vogelsoorten die gerekend kunnen worden tot inheemse zangvogels. 
Sommige tuinvogelsoorten zijn vaak ook wel zover gedomesticeerd, dat ze worden 
ingedeeld bij cultuurvogels. 
Tot de door Vogelbescherming Nederland uitgeroepen Top 25 van de tuinvogels behoren: 
Boomklever  Boomkruiper  Ekster  Groenling 
Gaai   Heggenmus  Huismus Grote bonte specht 
Kauw   Kokmeeuw  Merel  Halsbandparkiet 
Pimpelmees  Koolmees  Roodborst Spreeuw 
Staartmees  Stadsduif  Turkse tortel Vink 
Wilde eend  Winterkoning  Zanglijster Zwarte kraai 
Houtduif     
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Erf en struweelvogels. 
Erf en struweelvogels zijn wilde inheemse vogelsoorten die broeden in heggen, houtwallen, 
bosjes op het boerenland en rond boerenerven. 
Ze bouwen nesten en zijn dus niet zoals weidevogels nestvlieders. 
Hun belangrijkste voedsel wordt gevormd door insecten. 
Het trendmatig afnemen van de insecten biodiversiteit is mede verantwoordelijk door het 
terug lopen van het aantal soorten. 
 
In de avicultuur worden diverse soorten met goede broedresultaten gehouden en zijn na een 
lange periode zodanig gedomesticeerd dat ze gerekend worden tot de diergroep 
cultuurvogels. 
Tot de erf en struweelvogels worden onderstaande vogelsoorten gerekend: 
Boerenzwaluw  Spotvogel  Ringmus 
Spreeuw   Steenuil  Torenvalk 
Geelgors   Roodborsttapuit Putter 
Zomertortel   Grasmus  Grote lijster 
Roek    Kneu   Braamsluiper 
Rietgors 
 
 

Bosvogels. 
Bosvogels zijn niet onder te brengen in één orde of familie. 
Er kunnen wel 100 soorten tot deze diergroep gerekend worden. 
Ze hebben gemeenschappelijk dat ze in het bos nestelen, broeden en er hun jongen groot 
brengen. 
Veel soorten zijn gedomesticeerd en worden gehouden, gehuisvest, verzorgd en gefokt als 
cultuurvogel. 
 
Voorbeelden van bosvogels zijn: 
Spechten   Bonte vliegenvangers 
Appelvinken   Boomklevers 
Winterkoningen  Pimpelmezen 
Koolmezen   Mezen 
Goudhaantjes   Kruisbekken 
Goudvinken   Gaaien 
  
De familie Phylloscopidae, behorende tot de orde Passeriformes, omvat 80 soorten die alle 
gerekend worden tot de diergroep “boszangers”.  
Voorbeelden zijn: 
Bergfluiter 
Tjiftjaf 
Fluiter 
Fitis 
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Broedvogels. 
Broedvogels zijn in Nederland broedende vogels in een bepaald gebied. 
Er zijn ruim 203 vogelsoorten te benoemen. 
Door waarnemingen en tellingen zijn het aantal broedparen van de talrijkste soorten 
vastgesteld. 
Deze aantallen variëren per soort maar bewegen zich tussen de 150.000 tot wel 1.100.000. 
Tot de talrijkste broedvogels worden gerekend: 
 
Merel   Huismus  Spreeuw 
Winterkoning  Koolmees  Vink 
Tjiftjaf   Zwartkop  Houtduif 
Pimpelmees  Roodborst  Wilde eend 
Boerenzwaluw Heggenmus  Fitis 
 
 

Wintervogels. 
In ons land overwinteren miljoenen vogels. 
Zij komen veelal uit Scandinavië en Rusland 
Rond de maand maart vetrekken de eerste alweer naar hun broedgebieden in het Noorden 
van Europa. 
Door tellingen zijn ongeveer 256 vogelsoorten vastgesteld. 
Dit zijn o.a. 
 
Watervogels: 
Smient   Wintertaling  Grote zaagbek 
Grote zaagbek Nonnetje  Pijlstaart 
Kleine Zwaan  Rotgans 
 
Overige vogelsoorten zijn o.a.: 
Oehoe   Zwarte Ibis  Geelpootmeeuw 
Zwarte rotgans Grote zilverreiger Middelste bonte specht 
Bonte kraai  Korhoen  Notenkraker 
Kuifleeuwerik  Grote Trap  Drieteen strandloper 
Blauwe Kiekendief Koperwiek  Keep 

 
 

  
Otis tarden = Grote Trap 

Foto © Jan Roelof Koops –Facebook – Vogelvrienden 
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Kolonievogels. 
Als kolonie wordt een groep nesten van één vogelsoort beschouwd. 
De omvang van een kolonie kan variëren van enkele nesten dicht bijeen tot vele duizenden 
verspreid over een groot gebied. 
Veel soorten behoren tot de Watervogels, maar ook Roeken, Kauwen en Zwaluwen broeden 
in kolonies. 
 
Voorbeelden van Kolonievogels zijn: 
Aalscholver  Kleine Zilverreiger  Grote Zilverreiger 
Blauwe Reiger Purperreiger   Lepelaar 
Zwartkopmeeuw Kokmeeuw   Stormmeeuw 
Zilvermeeuw  Grote Stern   Visdief 
Noordse Stern Dwergstern   Zwarte Stern 
Oeverzwaluw  Huiszwaluw   Roek 
 
 

 
 

Een kolonie vogels    Foto Wikipedia/fotocommunity.de/synon 
 

Exoten. 
In de avicultuur spreekt men over exoten als daarmee uitheemse of tropische vogels 
bedoeld. 
In de ornithologie is een exoot een soort waarvan de in Nederland voorkomende exemplaren 
of hun voorouders uit gevangenschap afkomstig zijn 
In de wet- en regelgeving verstaat men hieronder dieren of planten van soorten die niet van 
nature in Nederland voorkomen of voorkwamen en die door menselijk handelen terecht zijn 
gekomen in de Nederlandse natuur of dat in de nabije toekomst dreigen te doen, 
 
“invasieve exoten”:  
Dit zijn exoten die wanneer zij zich gevestigd hebben of zouden vestigen in de Nederlandse 
natuur, een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die 
van nature in Nederland of elders voorkomen, of een aanmerkelijke verslechtering kunnen 
veroorzaken van omstandigheden die voor het voortbestaan van soorten noodzakelijk zijn. 
 
Invasieve exoten worden geplaatst op de zogenaamde “Unie – lijst”. 
Hierop staan: 
Heilige Ibis  Huiskraai  Nijlgans 
Treurmaina     Rosse Stekelstaart (eend)  
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Hoofdstuk 5 
 
In gevangenschap levende vogels 
 

Watervogels – eenden, ganzen en zwanen 
 
Watervogels kunnen, waar het de eenden, ganzen en zwanen betreft, in drie groepen 
worden onderverdeeld: 

- wilde watervogel; 
- gedomesticeerde watervogels; 
- sierwatervogels. 

 
De eenden, ganzen en zwanen behoren tot de orde Anseriformes  
De orde Anseriformes bestaat uit twee families: 
Familie Anatidae     = 53 geslachten,170 soorten eenden, ganzen en zwanen 
Familie Anhimidae  = 2 geslachten met samen 3 soorten “niet- eendachtige” screamers die  
inheems zijn in Zuid Amerika 
 
De 53 geslachten binnen de familie Anatidae zijn:  
AIX (2 soorten: mandarijneend en carolina-eend) 
Alopochen (3 soorten halfganzen) 
Amazonetta (1 soort: amazonetaling) 
Anas (32 soorten grondeleenden, waaronder de wilde eend) 
Anser (12 soorten ganzen) 
Asarcornis (1 soort: witvleugelboseend) 
Aythya (12 soorten duikeenden) 
Biziura (1 soort: Australische muskuseend) 
Branta (6 soorten ganzen) 
Bucephala (3 soorten brilduikers) 
Cairina (1 soort: muskuseend) 
Callonetta (1 soort: ringtaling) 
Camptorhynchus (1 soort: labradoreend) 
Cereopsis (1 soort: hoendergans) 
Chenonetta (1 soort: manengans) 
Chloephaga (5 soorten halfganzen) 
Clangula (1 soort: ijseend) 
Coscoroba (1 soort: coscorobazwaan) 
Cyanochen (1 soort: blauwvleugelgans) 
Cygnus (6 soorten zwanen) 
Dendrocygna (8 soorten fluit- en boomeenden) 
Heteronetta (1 soort: koekoekseend) 
Histrionicus (1 soort: harlekijneend) 
Hymenolaimus (1 soort: blauwe eend) 
Lophodytes (1 soort: kokardezaagbek) 
Lophonetta (1 soort: andeseend) 
Malacorhynchus (1 soort: lepelbekeend   
Mareca (6 soorten grondeleenden) 
Marmaronetta (1 soort: marmereend) 
Melanitta (5 soorten zee-eenden) 
Merganetta (1 soort: bergbeekeend) 
Mergellus (1 soort: nonnetje) 
Mergus (5 soorten zaagbekken) 
Neochen (1 soort: orinocogans) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandarijneend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carolina-eend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alopochen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amazonetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amazonetaling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_eend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Anser_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asarcornis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witvleugelboseend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aythya
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biziura
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australische_muskuseend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Branta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bucephala_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cairina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muskuseend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Callonetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringtaling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Camptorhynchus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Labradoreend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cereopsis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoendergans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chenonetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Manengans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chloephaga
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clangula
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ijseend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coscoroba
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coscorobazwaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyanochen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwvleugelgans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cygnus_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dendrocygna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heteronetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koekoekseend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Histrionicus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harlekijneend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hymenolaimus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_eend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lophodytes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kokardezaagbek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lophonetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andeseend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malacorhynchus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepelbekeend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mareca
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marmaronetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marmereend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanitta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merganetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergbeekeend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mergellus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nonnetje_(vogel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mergus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neochen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orinocogans
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Netta (3 soorten) 
Nettapus (3 soorten) 
Nomonyx (1 soort: maskerstekelstaart) 
Oxyura (6 soorten stekelstaarteenden) 
Plectropterus (1 soort: spoorwiekgans) 
Pteronetta (1 soort: Hartlaubs eend) 
Polysticta (1 soort: Stellers eider) 
Radjah (1 soort Radjah-eend (afgesplitst van Tadorna)) 
Rhodonessa (1 soort: rozekopeend) 
Salvadorina (1 soort: Salvadori's eend) 
Sarkidiornis (2 soorten: Amerikaanse en gewone knobbeleend) 
Sibirionetta (1 soort: Siberische taling) 
Somateria (3 soorten eidereenden) 
Spatula (10 soorten grondeleenden) 
Speculanas (1 soort: bronsvleugeleend) 
Stictonetta (1 soort: stippeleend) 
Tachyeres (4 soorten eenden) 
Tadorna (6 soorten halfganzen) 
Thalassornis (1 soort: witrugeend) 
 

Risicovogels. 
Alle vogelsoorten die ingedeeld zijn in de groep watervogels worden benoemd in de 
Nederlandse Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 
vogelgriep.  
Zij vallen dan in de groep “risicovogels”. 
Commercieel gehouden watervogels vallen in de periode 2021 – 2022 niet onder de 
landelijke ophokplicht. Voor niet- commercieel gehouden watervogels geldt een landelijk 
afschermplicht. 
 
In de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep,  
februari 2022, worden de volgende vogelsoorten onder het begrip “wilde watervogels” 
geplaatst: 
 
zwanen   flamingo’s 
ganzen   futen 
eenden   kraanvogels 
duikers   rallen 
aalscholvers   steltlopers 
reigers    meeuwen 
ooievaars   sterns 
ibissen 
 
In de opsomming wordt geen onderscheid gemaakt tussen de orden,families,geslachten en 
de soorten.  
 
De rallen en de kraanvogels behoren tot de orde Guiformes en worden dus volgens de 
begripsbepaling van het Ministerie van LNV ook gerekend tot wilde watervogels. 
Tot de orde Guiformes behoren ook het porseleinhoentje, koeten en de waterhoentjes, 
   

Gedomsticeerde- of Sierwatervogels. 
In de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep 
Den Ham 2021, komt voor het eerst een definitie voor van “sierwatervogels”. 
 
Sierwatervogels zijn watervogels die worden gehouden met een ander doel dan de productie 
van vlees en eieren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Netta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nettapus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nomonyx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maskerstekelstaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oxyura
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plectropterus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorwiekgans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pteronetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hartlaubs_eend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polysticta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stellers_eider
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radjah-eend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tadorna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhodonessa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozekopeend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salvadorina
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salvadori%27s_eend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sarkidiornis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_knobbeleend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knobbeleend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sibirionetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siberische_taling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Somateria
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spatula_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speculanas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronsvleugeleend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stictonetta
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stippeleend
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachyeres
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tadorna
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thalassornis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witrugeend
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Watervogels – clade Aequornithes. 
Onder een “clade” wordt een Superorde verstaan die is opgebouwd uit een groep ordes, 
waarvan is vastgesteld dat ze een gemeenschappelijke voorouder hebben. 
Bij watervogels is de Superorde Aequornithes samengesteld uit zes ordes. 

- Gaviiformes  Duikers; 
- Sphenisciformes Pinguïns; 
- Procellariiformes Albatrossen en stormvogels; 
- Ciconiiformes  Ooievaars; 
- Suliformes  Aalschovers, genten, fregatvogels en slangenhalsvogels; 
- Pelecaniformes 

 
De orde Pelicaniformes is opgebouwd uit vijf geslachten: 

- Threskionithidae Ibissen en lepelaars; 
- Ardeidae  Reigers en roerdompen; 
- Pelecanidae  Pelikanen; 
- Scopidae  Hamerkop; 
- Balaenicipitidae Schoenbekooievaars. 

 
Niet alleen vogelsoorten die behoren tot bovengenoemde orden en families hebben een 
relatie met water. 
Er zijn vogelsoorten die ook aangewezen worden als watervogels zoals eenden, ganzen en 
zwanen, maar behoren niet tot de Superorde Aequornithes. 
 
In het algemeen, uitzonderingen daargelaten,  worden vogelsoorten, die ondergebracht zijn 
in bovengenoemde orden ook niet gerekend tot de diergroep Europese cultuurvogels. 
 
Een aardige uitzondering op bovenstaande is de Waterspreeuw, een zangvogelsoort. 
De soort behoort tot de orde Passeriformes, familie Cinclidae, geslacht Cinclus, soort Cinclus 
cinclus. 
Deze soort heeft 12 ondersoorten. 
Waterspreeuwen kunnen met hun vleugels zowel onder als op het water zwemmen en 
kunnen op de bodem lopen. 
 
 

 
Waterspreeuw foto Facebook- Vogelvrienden 
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Parkvogels of Neerhofdieren. 
Parkvogels onderscheiden zich van kooi en volièrevogels doordat de tot deze diergroep 
behorende vogelsoorten vaak groter zijn en dus ook meer ruimte nodig hebben. 
Parkvogels behoren niet tot de categorie van vogels die gehouden worden als 
gezelschapsdieren. 
 
De houders van parkvogels onderscheiden twee groepen: 
de grote parkvogels; 
de kleine parkvogels. 
 
Tot de grote parkvogels behoren: 
Pauwen  Kalkoenen 
Fazanten  Parelhoenders 
Tragopanen  oorspronkelijke Kamhoenders 
 
Tot de kleine parkvogels worden gerekend: 
Duiven   Kwartels 
Patrijzen  Frankolijnen 
 
 
 

 

Siervogels. 
Siervogels worden gehouden vanwege de vaak fraaie kleurstoffen in de bevedering. 
Hiertoe worden vooral (wilde) hoenderachtigen (Galliformes) gerekend als tegenhanger voor 
kippensoorten of rassen die gedomesticeerd zijn en ingezet worden als productiedieren. 
Voorbeelden zijn: 
Frankolijnen  Hokko’s 
Parelhoenders Kalkoenen 
Ruigpoothoenders Grootpoothoenders 
Tandkwartels  Patrijzen 
Kwartels  Pauwen 
Fazanten 
 
Veel vogelsoorten die gerekend worden tot de categorie Siervogels komen ook voor bij de 
groep Parkvogels. 
Daarbij blijkt in de avicultuur dat veel siervogels ook gedomesticeerd zijn en succesvol door 
vogelliefhebbers worden gefokt. 
 
In deel 1 van deze monografie wordt gepleit deze aanduiding in te voeren voor alle in 

gevangenschap levende vogels, die niet voor de productie van vlees en eieren commercieel 

worden gehouden.  
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Grondvogels. 
 
Orde Galliformes = landhoenders. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 300 soorten. 
 
Familie Burhindidae  = Grielen 
Familie Odontophoridae = Kwartels van de Nieuwe Wereld 
Familie Phasianidae  = Fazanten en Patrijzen 
 
 
Orde Gruiformes = kraanvogelachtigen en rallen 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 189 soorten. 
 
Famile Psophiidae  = Trompetvogels 
Familie Raliidae  = Rallen, Koeten en Waterhoentjes 
 
 
Orde Pterocliformes = zandhoenders 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 16 soorten. 
 
Familie Pteroclidae  = Zandhoenders  
 
 
Orde Tinamiformes = tinamoes 
Groep PALEOGNATHA-  binnen deze orde behoren 46 soorten. 
 
Familie Tinamidae  = Tinamoes 
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Hoofdstuk 6, specificaties van verschillende ordes en 
families. 
 
In diverse artikelen die  deel uit maken van Nederlandse wet- en regelgeving en de 
Europese verordeningen komen namen voor van een vogelsoort. 
Vaak is dit zo algemeen. dat niet wordt vermoed welke vogelsoorten nog meer onder 
dezelfde naam vallen. 
Ook is het meestal onduidelijk,vooral bij de vogelsoorten waarbij een onderscheid kan 
worden gemaakt in pluimvee en siervogels, op welke groep de wet van toepassing is. 
 
In dit hoofdstuk 6 passeren een aantal vogelsoorten de revue, waarbij de diverse groepen 
binnen een vogelnaam aan de orde komen. 
 
 

Kwartels. 
 
Algemeen. 
Kwartels kunnen ingedeeld worden in twee populaties: 

- de wilde populatie; 
- de cultuurpopulatie. 

 

De wilde populatie. 
In de wilde populatie komen kwartels voor als: 

 pioniervogels; 

 weidevogels; 

 boerenlandvogels. 
 

De cultuur populatie. 
In de cultuur populatie, hiertoe worden dan alle Kwartelsoorten begrepen die door de mens 
gehouden worden, kunnen ook meerdere groepen worden onderscheiden: 

- kwartelsoorten die gehouden worden voor de productie van vlees; 
- kwartelsoorten die gehouden worden voor consumptie eieren; 
- kwartelsoorten die voor zowel vlees als eieren worden gehouden; 
- sierkwartelsoorten die gehouden worden vanuit liefhebberij als volièrevogels en niet 

ingezet worden voor commerciële doeleinden. 
 

Europese verordening en Nederlandse wetgeving. 
In de Europese Verordening (EU) 2016/429  wordt in Bijlage I een opsomming gegeven van 
soorten gezelschapsdieren. 
Vogels worden tot gezelschapsdieren gerekend als het maar andere soorten zijn dan 
bijvoorbeeld Kwartels. 
 
In artikel 4.11 van de (EU) 2016/429 , wordt een definitie gegeven van “gezelschapsdier”. 
als zijnde een dier van de in Bijlage I vermelde soorten (o.a. in deel B: vogels) dat gehouden 
wordt voor niet- commerciële privé doeleinden. 
De Kwartel is van deze definitie uitgesloten en is dus op basis van de Europese verordening 
geen “gezelschapsdier”. 
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In het Nederlandse Besluit houders van dieren zijn in tabel II vogelsoorten en categorieën 
van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren 
afkomstige producten, opgenomen. 
In deze tabel komen Kwartels niet voor. 
 
De neiging ontstaat om dan maar te stellen dat Kwartels (alleen ?) in Nederland gewoon 
gerekend kunnen worden tot gezelschapsdieren. 
Er is evenwel geen Europese gedelegeerde en of een derogatie verordening, op basis 
waarvan de Nederlandse houders en fokkers van Kwartels zich kunnen beroepen. 
 
Hieruit volgt dus dat de Kwartel ergens anders ondergebracht moet worden. 
Het meest voor de hand liggend is dan in de diercategorie “Productiedieren met als 
synoniem Commercieel gehouden vogels”, of waar het de Sierkwartelsoorten betreffen in de 
categorie “in gevangenschap levende vogels”. 

 
Taxonomie. 
De Kwartels zijn in het Nederlandse NBvV vraagprogramma voor tentoonstellingen 
opgenomen in de sectie O, klasse 33, In de cluster houderijrichtlijnen worden een aantal 
soorten beschreven in cluster 9. 
De Kwartels worden in de avicultuur gerekend tot de categorie Grondvogels. 
 
De taxonomische indeling voor de kwartels is als volgt opgebouwd: 

 
Orde Galliformes = landhoenders. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 300 soorten. 
Kwartels zijn binnen deze orde ingedeeld in de: 
  
Familie Odontophotidae = kwartels van de Nieuwe Wereld. 
 Geslacht Callipepia  = o.a. Californische Kuifkwartel, 4 soorten; 
 Geslacht Colinus  = boomkwartels, 4 soorten, 27 ondersoorten; 
 Geslacht Cyrtonyx  =o.a. Montezuma Kwartel, 5 ondersoorten; 
 Geslacht Odontophorus = Tandkwartels. 15 soorten; 
 Geslacht Oreortyx  = o.a. Berg kuifkwartel. 5 ondersoorten. 
 
Familie Phasianidae 
 Geslacht Coturnix  = kwartels.o.a. Europese kwartel, 5 ondersoorten; 
 Geslacht Margaroperdix = struikkwartels; 
 Geslacht Perdicula  = boskwartels, 4 soorten 
 Geslacht Synoides  = dwergkwartels o.a. Chinese dwergkwartel, 4 soorten. 
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DUIVEN 
 
Algemeen. 
Duiven kunnen ingedeeld worden in twee populaties: 

- de wilde populatie; 
- de cultuurpopulatie. 

 

De wilde populatie. 
In de wilde populatie komen duiven voor als: 

 stadsduiven; 

 wilde duiven of oorspronkelijke duiven genoemd, zoals Houtduif, Zomertortel 
en (Turkse) Tortelduif. 

 
 

De cultuur populatie. 
Tot de cultuur populatie worden dan alle duivensoorten en duivenrassen begrepen die door 
de mens gehouden worden. 
Ze worden ook wel tamme duiven genoemd. 
Er kunnen meerdere groepen worden onderscheiden: 

- vleesduiven, zwaardere duivenrassen die vooral in het buitenland worden gehouden 
voor de productie van vlees; 

- postduiven of wedstrijdduiven; 
- sierduivensoorten, veelal kleine soorten die gehouden worden voor de vorm van het 

lichaam of structuur van de bevedering. Worden hoofdzakelijk gehouden in volières. 
- sierduivenrassen, alle afkomstig, via fokprogramma’s, van de Columbia livia. 

 

Europese verordening en Nederlandse wetgeving. 
In de Europese Verordening (EU) 2016/429  wordt in Bijlage I een opsomming gegeven van 
soorten gezelschapsdieren. 
Vogels worden tot gezelschapsdieren gerekend als het maar andere soorten zijn dan 
bijvoorbeeld Duiven. 
 
In artikel 4.11 van de (EU) 2016/429 , wordt een definitie gegeven van “gezelschapsdier”. 
als zijnde een dier van de in Bijlage I vermelde soorten (o.a. in deel B: vogels) dat gehouden 
wordt voor niet- commerciële privé doeleinden. 
De Duif is van deze definitie uitgesloten en is dus op basis van de Europese verordening 
geen “gezelschapsdier”. 
 
 
In het Nederlandse Besluit houders van dieren zijn in tabel II vogelsoorten en categorieën 
van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren 
afkomstige producten, opgenomen. 
In deze tabel komt de duif voor in de vorm van een duivensoort uit het geslacht Columba, 
soortnaam Columba livia. In de avicultuur kennen dit duivenras onder de Nederlandse  naam 
“Rotsduif”. 
De wetgever heeft aan deze duivensoort de Nederlandse naam “vleesduif”gehangen. 
 
Hieruit volgt dus dat de Duiven, niet zijnde “gezelschapsdieren”. ergens anders 
ondergebracht moet worden. 
Het meest voor de hand liggend is dan dat de vleesduif in de diercategorie “Productiedieren 
met als synoniem Commercieel gehouden vogels”,  de duivensoorten en Sierduivenrassen 
betreffen in de categorie “in gevangenschap levende vogels”. 
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Taxonomie. 
De duivensoorten zijn in het Nederlandse NBvV vraagprogramma voor tentoonstellingen 
opgenomen in de sectie P, klasse 34,  
In de cluster houderijrichtlijnen worden een aantal soorten beschreven in cluster 8. 
Deze cluster staat op de website van de NBvV onder tabblad dierenwelzijn. 
 
De taxonomische indeling voor de Duiven is als volgt opgebouwd: 

 
Orde Columbiformes = duifachtigen. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 300 soorten. 
De orde heeft 1 familie: Columbidae = duiven en tortels. 
 
De Postduiven of wedstrijdduiven zijn een gedomesticeerde afstammeling van de soort 
Columba livia livia = de Rotsduif. 
Op basis van een vliegprogramma worden jaarlijks diverse wedstrijden georganiseerd. 
 
De duivensoorten die aantoonbaar door vogelliefhebbers in vooral volières worden 
gehouden worden gevormd door 33 geslachten en beslaan 170 soorten. 
 
Ook de Sierduivenrassen zijn ontstaan uit de Columba livia en kunnen ingedeeld worden in 
onderstaande rassen: 
Kroppers  34 rassen erkend in Nederland; 
Vormduiven  39 rassen; 
Kipduiven  6 rassen; 
Wratduiven  6 rassen; 
Structuurduiven 8 rassen; 
Meeuwduiven  22 rassen; 
Trommelduiven 13 rassen; 
Kleurduiven  75 rassen; 
Hoogvliegers en 
Tuimelaars   73 rassen.  
 
 

 
 

Sierduifras Werner Hoogvlieger 
Bron foto niet teruggevonden 
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Overige families, niet zijnde gezelschapdieren. 
 

Algemeen. 
Met uitzondering van de categorie “gezelschapsdieren” zijn diverse families ingedeeld bij de 
orde Galliformes. 
Vaak worden vogelsoorten uit deze families in de teksten van wet- en regelgeving erg 
algemeen aangeduid, terwijl er meerdere geslachten en soorten binnen een familie zijn 
ondergebracht. 
Als de wettekst aangeeft dat “kippen” niet tot gezelschapsdieren behoren,  welke Kip wordt 
dan bedoeld? 
 
In de volgorde, zoals die wordt aangegeven in Bijlage I, deel B van de (EU) 2016/429, 
worden de vogelsoorten nader toegelicht. 
Dit zijn vogelsoorten die volgens deze Europese Verordening gerekend worden tot 
“pluimvee”, (zie deel 1), als ze commercieel gebruikt worden voor de productie van vlees, 
eventueel consumptie eieren of andere producten van die vogelsoorten, of tot de categorie 
 “in gevangenschap levende vogels” als ze voor niet- commerciële privé doeleinden worden 
gehouden. 
In sommige gevallen wordt de aanduiding “hobby pluimvee” gebruikt. 
 
Het betreffen dan; 
Kippen    Fazanten 
Kalkoenen   Patrijzen 
Parelhoenders  Loopvogels 
 
Ook de eenden en ganzen( de watervogels), duiven en kwartels behoren tot deze 
opsomming en zijn reeds besproken. 
 

 
 

Kippen rond een boerderij bij Jelsum (Fr.) 
Foto © Henk van der Wal (maart 2015) 
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Kippen. 
 
Algemeen. 
Kippen kunnen ingedeeld worden in twee populaties: 

- de wilde populatie; 
- de cultuurpopulatie. 

 
De wilde populatie. 
In Nederland komt nauwelijks een wilde populatie voor. 
Zo er wel Kippen in het wild leven, zijn dit veelal uit gevangenschap ontsnapte exemplaren. 
 

De cultuur populatie. 
Tot de cultuur populatie worden alle kippenrassen begrepen die door de mens gehouden 
worden. 
Ze worden ook wel “Pluimvee” genoemd. 
Er kunnen meerdere groepen worden onderscheiden: 

- vleesrassen, gehouden voor de productie van vlees; 
- legrassen, gehouden voor het leggen van consumptie eieren; 
- hybriderassen, gefokt en gehouden voor massaproductie van consumptie  eieren; 
- sierrassen, hobbymatig gehouden rassen voor niet- commerciële privé doeleinden. 

Ze worden ook gehouden voor deelname aan tentoonstellingen. 
 

Risicovogels. 
Alle vogelsoorten die ingedeeld zijn in de groep Hoenderachtigen worden benoemd in de 
Nederlandse Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 
vogelgriep.  
Zij vallen dan in de groep “risicovogels”. 
Commercieel gehouden Hoenderachtigen vallen in de periode 2021 – 2022  onder de 
landelijke ophokplicht. Deze worden naar binnen gebracht. 
Voor niet- commercieel gehouden Hoenderachtigen geldt een landelijk afschermplicht 

 
 
Europese verordening en Nederlandse wetgeving. 
In de Europese Verordening (EU) 2016/429  wordt in Bijlage I een opsomming gegeven van 
soorten gezelschapsdieren. 
Vogels worden tot gezelschapsdieren gerekend als het maar andere soorten zijn dan 
bijvoorbeeld Kippen. 
 
In artikel 4.11 van de (EU) 2016/429 , wordt een definitie gegeven van “gezelschapsdier”. 
als zijnde een dier van de in Bijlage I vermelde soorten (o.a. in deel B: vogels) dat gehouden 
wordt voor niet- commerciële privé doeleinden. 
De Kip is van deze definitie uitgesloten en is dus op basis van de Europese verordening 
geen “gezelschapsdier”. 
 
 
In het Nederlandse Besluit houders van dieren zijn in tabel II vogelsoorten en categorieën 
van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren 
afkomstige producten, opgenomen. 
In deze tabel komt de Kip voor in de vorm van een kippensoort uit het geslacht Gallus, 
soortnaam Gallus gallus.  
 
Hieruit volgt dus dat de Kippen, niet zijnde “gezelschapsdieren”. ergens anders 
ondergebracht moet worden. 
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Het meest voor de hand liggend is dan dat de nut-rassen in de diercategorie 
“Productiedieren met als synoniem Commercieel gehouden vogels , ook wel pluimvee” 
ondergebracht worden,   
De sierrassen worden  dan ondergebracht in de categorie “in gevangenschap levende 
vogels”. 
 
 

Taxonomie. 
Bij Kippen wordt de indeling meestal beperkt tot “rassen” . 
Alle huidige rassen zijn nazaten van het Bankiva hoen, of Rode Kamhoen. 
Deze soort behoort als Gallus gallus tot het geslacht Gallus = Kamhoenders. 
 
De taxonomische indeling voor de Kippen is als volgt opgebouwd: 

 
Orde Galliformes = landhoenders. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 300 soorten. 
Familie Phasianidae 
Geslacht Gallus = Kamhoenders 
Soort Gallus gallus 
Ondersoorten: er zijn 4 ondersoorten bekend. 
 
Veel voorkomende Nederlandse rassen zijn: 
Barnevelder   Hollandse hoen 
Welsumer   Kraaikop 
Brabanter   Drentse hoen 
Friese hoen   Lakenvelder  
 
Uitheemse hoenderrassen zijn o.a. 
Ruigpoothoenders;  orde  Galliformes 
    familie  Phasianidae 
    onderfamilie Tetraonidae 
    geslachten 9 
    soorten 19 
  
Grootpoothoenders;  orde  Galliformes 
    familie  Megapodiidae 
    geslachten 7 
    soorten 22 
 
Sjakohoenders  orde   Galliformes 
en Hokko’s   familie  Cracidae 
    geslachten 12 
    soorten 62 
 
Tragopanen   orde   Galliformes 
of Saterhoenders  familie   Phasianidae 
    geslacht  Tragopan 
    soorten 5 
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Kalkoenen. 

Algemeen. 
Kalkoenen kunnen ingedeeld worden in twee populaties: 

- de wilde populatie; 
- de cultuurpopulatie. 

 
De wilde populatie. 
In Nederland komt  geen wilde populatie voor. 
 

De cultuur populatie. 
Tot de cultuur populatie worden alle Kalkoenrassen begrepen die door de mens gehouden 
worden. 
Ze worden ook wel tot  “Pluimvee” gerekend. 
Er kunnen meerdere groepen worden onderscheiden: 

- vleesrassen, gehouden voor de productie van vlees; 
- sierrassen, hobbymatig gehouden rassen voor niet- commerciële privé doeleinden. 

Ze worden ook gehouden voor deelname aan tentoonstellingen. 
 

Risicovogels. 
Alle vogelsoorten die ingedeeld zijn in de groep Hoenderachtigen worden benoemd in de 
Nederlandse Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 
vogelgriep.  
Zij vallen dan in de groep “risicovogels”. 
Commercieel gehouden Hoenderachtigen vallen in de periode 2021 – 2022  onder de 
landelijke ophokplicht. Deze worden naar binnen gebracht. 
Voor niet- commercieel gehouden Hoenderachtigen geldt een landelijk afschermplicht 
 

Europese verordening en Nederlandse wetgeving. 
In de Europese Verordening (EU) 2016/429  wordt in Bijlage I een opsomming gegeven van 
soorten gezelschapsdieren. 
Vogels worden tot gezelschapsdieren gerekend als het maar andere soorten zijn dan 
bijvoorbeeld Kalkoenen. 
 
In artikel 4.11 van de (EU) 2016/429 , wordt een definitie gegeven van “gezelschapsdier”. 
als zijnde een dier van de in Bijlage I vermelde soorten (o.a. in deel B: vogels) dat gehouden 
wordt voor niet- commerciële privé doeleinden. 
De Kalkoen is van deze definitie uitgesloten en is dus op basis van de Europese verordening 
geen “gezelschapsdier”. 
 
In het Nederlandse Besluit houders van dieren zijn in tabel II vogelsoorten en categorieën 
van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren 
afkomstige producten, opgenomen. 
In deze tabel komt de Kalkoen voor in de vorm van een soort uit het geslacht Meleagris, 
soortnaam Meleagris gallopavo. 
 
Hieruit volgt dus dat de Kalkoen, niet zijnde “ een gezelschapsdier”. ergens anders 
ondergebracht moet worden. 
Het meest voor de hand liggend is dan dat de nut-rassen in de diercategorie 
“Productiedieren met als synoniem Commercieel gehouden vogels , ook wel pluimvee” 
ondergebracht worden,   
De sierrassen worden  dan ondergebracht in de categorie “in gevangenschap levende 
vogels”. 
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Taxonomie. 
De taxonomische indeling voor de Kalkoen is als volgt opgebouwd: 

 
Orde Galliformes = landhoenders. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 300 soorten. 
Familie:  Phasianidae 
Onderfamilie:  Meleagrididae 
Soorten Meleagris gallopavo  = kalkoen 
  Meleagris ocellata = pauwkalkoen 
 
Er zijn meer dan 20 rassen benoemd. 
De meest gehouden rassen zijn: 
Ronguieres; 
Narragansett 
Rode Bourbon 
Norfolk Black Turkey 
Kelly Bronze. 

 
 

 
 
 

Meleagris gallopavo = kalkoen Foto © H. Branje 
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Parelhoenders. 

Algemeen. 
Parelhoenders kunnen ingedeeld worden in twee populaties: 

- de wilde populatie; 
- de cultuurpopulatie. 

 
De wilde populatie. 
In Nederland komt  geen wilde populatie voor. 
 

De cultuur populatie. 
Tot de cultuur populatie worden alle Parelhoenderrassen begrepen die door de mens 
gehouden worden. 
Parelhoenders worden ondergebracht bij de parkdieren. 
Ze worden ook wel tot  “Pluimvee” gerekend. 
 
Er kunnen meerdere groepen worden onderscheiden: 

- vleesrassen, gehouden voor de productie van vlees; 
- sierrassen, hobbymatig gehouden rassen voor niet- commerciële privé doeleinden. 

Ze worden ook gehouden voor deelname aan tentoonstellingen. 
 

Risicovogels. 
Alle vogelsoorten die ingedeeld zijn in de groep Hoenderachtigen worden benoemd in de 
Nederlandse Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 
vogelgriep.  
Zij vallen dan in de groep “risicovogels”. 
Commercieel gehouden Hoenderachtigen vallen in de periode 2021 – 2022  onder de 
landelijke ophokplicht. Deze worden naar binnen gebracht. 
Voor niet- commercieel gehouden Hoenderachtigen geldt een landelijk afschermplicht 
 

Europese verordening en Nederlandse wetgeving. 
In de Europese Verordening (EU) 2016/429  wordt in Bijlage I een opsomming gegeven van 
soorten gezelschapsdieren. 
Vogels worden tot gezelschapsdieren gerekend als het maar andere soorten zijn dan de 
Parelhoen. 
 
In artikel 4.11 van de (EU) 2016/429 , wordt een definitie gegeven van “gezelschapsdier”. 
als zijnde een dier van de in Bijlage I vermelde soorten (o.a. in deel B: vogels) dat gehouden 
wordt voor niet- commerciële privé doeleinden. 
De Parelhoen is van deze definitie uitgesloten en is dus op basis van de Europese 
verordening geen “gezelschapsdier”. 
 
In het Nederlandse Besluit houders van dieren zijn in tabel II vogelsoorten en categorieën 
van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren 
afkomstige producten, opgenomen. 
In deze tabel komt de Parelhoen voor in de vorm van een soort uit het geslacht Numida, 
soortnaam Numida meleagris. de Helmparelhoen. 
 
Hieruit volgt dus dat de Parelhoen, niet zijnde “ een gezelschapsdier”. ergens anders 
ondergebracht moet worden. 
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Het meest voor de hand liggend is dan dat de nut-rassen in de diercategorie 
“Productiedieren met als synoniem Commercieel gehouden vogels , ook wel pluimvee” 
ondergebracht worden,   
De sierrassen worden  dan ondergebracht in de categorie “in gevangenschap levende 
vogels”. 
 

Taxonomie. 
De taxonomische indeling voor de Kalkoen is als volgt opgebouwd: 

 
Orde Galliformes = landhoenders. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 300 soorten. 
Familie:  Numididae 
Geslachten Acrylium  =  gierparelhoen; 
  Agelastes  =  kalkkoen parelhoen 
  Guttera  =  kuifparelhoen en kroon parelhoen 
  Numida  =  helmparelhoen 

 

 
 

Numida meleagris = Helmparelhoen.  Foto © H.Branje 
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Fazanten. 
 

Algemeen. 
Fazanten kunnen ingedeeld worden in twee populaties: 

- de wilde populatie; 
- de cultuurpopulatie. 

 
De wilde populatie. 
In Nederland komt een wilde populatie voor. 
Voor 1993 werd de fazant voor de jacht als kleinwild in Nederland uitgezet. 
Na 1993 werd dit verboden, maar tot nu toe blijven nog steeds Fazanten in natuurgebieden 
voorkomen. 
 

De cultuur populatie. 
Tot de cultuur populatie worden alle Fazantensoorten begrepen die door de mens gehouden 
worden. 
Fazanten worden ondergebracht bij de parkdieren. 
Ze worden ook wel tot  “Pluimvee” gerekend. 
 
Er kunnen meerdere groepen worden onderscheiden: 

- vleesrassen, gehouden voor de productie van vlees; 
- sierrassen, hobbymatig gehouden rassen voor niet- commerciële privé doeleinden. 

Ze worden ook gehouden voor deelname aan tentoonstellingen. 
 

Risicovogels. 
Alle vogelsoorten die ingedeeld zijn in de groep Fazanten worden genoemd in de 
Nederlandse Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 
vogelgriep.  
Zij vallen dan in de groep “risicovogels”. 
Commercieel gehouden Fazanten vallen in de periode 2021 – 2022 niet onder de 
ophokplicht. 
 

Europese verordening en Nederlandse wetgeving. 
In de Europese Verordening (EU) 2016/429  wordt in Bijlage I een opsomming gegeven van 
soorten gezelschapsdieren. 
Vogels worden tot gezelschapsdieren gerekend als het maar andere soorten zijn dan de 
Fazanten. 
 
In artikel 4.11 van de (EU) 2016/429 , wordt een definitie gegeven van “gezelschapsdier”. 
als zijnde een dier van de in Bijlage I vermelde soorten (o.a. in deel B: vogels) dat gehouden 
wordt voor niet- commerciële privé doeleinden. 
De Fazant is van deze definitie uitgesloten en is dus op basis van de Europese verordening 
geen “gezelschapsdier”. 
 
In het Nederlandse Besluit houders van dieren zijn in tabel II vogelsoorten en categorieën 
van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren 
afkomstige producten, opgenomen. 
In deze tabel komt de Fazant voor in de vorm van een soort uit het geslacht Phasianus, 
soortnaam Phasianus colchicus. 
 
Hieruit volgt dus dat de Fazant, niet zijnde “ een gezelschapsdier”. ergens anders 
ondergebracht moet worden. 
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Het meest voor de hand liggend is dan dat de nut-rassen in de diercategorie 
“Productiedieren met als synoniem Commercieel gehouden vogels , ook wel pluimvee” 
ondergebracht worden,   
De sierrassen worden  dan ondergebracht in de categorie “in gevangenschap levende 
vogels”. 
 

Taxonomie. 

De taxonomische indeling voor de Fazant is als volgt opgebouwd: 

 
Orde Galliformes = landhoenders. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 300 soorten. 
Familie Phasanidae 
Geslacht Phasianus 
Soort  Phasianus colchicus 
Ondersoorten 30 
 

 

 
Phasianus colchicus = fazant  Foto © H. Branje 
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Patrijzen. 
Algemeen. 
Patrijzen kunnen ingedeeld worden in twee populaties: 

- de wilde populatie; 
- de cultuurpopulatie. 

 
De wilde populatie. 
In Nederland komt  een wilde populatie voor als weidevogels. 
 

De cultuur populatie. 
Tot de cultuur populatie worden alle Patrijzensoorten begrepen die door de mens gehouden 
worden. 
Patrijzen worden dan ondergebracht bij de parkdieren en of weidedieren. 
Ze worden ook wel tot  “Pluimvee” gerekend. 
 
Er kunnen meerdere groepen worden onderscheiden: 

- vleesrassen, gehouden voor de productie van vlees; 
- sierrassen, hobbymatig gehouden rassen voor niet- commerciële privé doeleinden. 

Ze worden ook gehouden voor deelname aan tentoonstellingen. 
 

Risicovogels. 
Alle vogelsoorten die ingedeeld zijn in de groep Hoenderachtigen worden benoemd in de 
Nederlandse Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 
vogelgriep.  
Zij vallen dan in de groep “risicovogels”. 
Commercieel gehouden Hoenderachtigen vallen in de periode 2021 – 2022  onder de 
landelijke ophokplicht. Deze worden naar binnen gebracht. 
Voor niet- commercieel gehouden Hoenderachtigen geldt een landelijk afschermplicht 
 

Europese verordening en Nederlandse wetgeving. 
In de Europese Verordening (EU) 2016/429  wordt in Bijlage I een opsomming gegeven van 
soorten gezelschapsdieren. 
Vogels worden tot gezelschapsdieren gerekend als het maar andere soorten zijn dan de 
Patrijzen. 
 
In artikel 4.11 van de (EU) 2016/429 , wordt een definitie gegeven van “gezelschapsdier”. 
als zijnde een dier van de in Bijlage I vermelde soorten (o.a. in deel B: vogels) dat gehouden 
wordt voor niet- commerciële privé doeleinden. 
De Patrijs is van deze definitie uitgesloten en is dus op basis van de Europese verordening 
geen “gezelschapsdier”. 
 
In het Nederlandse Besluit houders van dieren zijn in tabel II vogelsoorten en categorieën 
van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren 
afkomstige producten, opgenomen. 
In deze tabel komt de Patrijs voor in de vorm van een soort uit het geslacht Perdix, 
soortnaam Perdix perdix. 
Hieruit volgt dus dat de Patrijs, niet zijnde “ een gezelschapsdier”. ergens anders 
ondergebracht moet worden. 
Het meest voor de hand liggend is dan dat de nut-rassen in de diercategorie 
“Productiedieren met als synoniem Commercieel gehouden vogels , ook wel pluimvee” 
ondergebracht worden,   
De sierrassen worden  dan ondergebracht in de categorie “in gevangenschap levende 
vogels”. 
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Taxonomie. 

De taxonomische indeling voor de Patrijs is als volgt opgebouwd: 

 
Orde Galliformes = landhoenders. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 300 soorten. 
Familie Phasianidae 
Geslacht  Perdix 
Soort  Perdix perdix 
Ondersoorten 7 

 
 

       Perdix perdix – een koppel Patrijzen  Foto © H. Branje 
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Loopvogels. 
Dit zijn niet- vliegende vogels en vormen de diergroep Paleognatha. 
Ze worden ook wel samengevat onder de Engelse naam Ratites. 

 
Risicovogels 
Alle vogelsoorten die ingedeeld zijn in de groep Loopvogels worden benoemd in de 
Nederlandse Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 
vogelgriep.  
Zij vallen dan in de groep “risicovogels”. 
Commercieel gehouden Loopvogels vallen in de periode 2021 – 2022 niet onder de 
landelijke ophokplicht. 
Voor niet- commercieel gehouden Loopvogels geldt een landelijk afschermplicht 
 
Geen gezelschapsdieren. 
Loopvogels worden niet gerekend tot de groep gezelschapsdieren. 
Art. 4, lid 11 en deel B van bijlage 1 van de (EU) 2016/429. 
 

Indeling. 
Deze diergroep heeft de volgende ordes: 

Struthioniformes = struisvogels 
Rheiformes  = nandoes 
Casuariiformes = kasuarissen en emoes 
Apterygiformes = kiwi’s 
Tinamiformes  = tinamoe of stuithoen 

 
Struisvogels. 
De orde Struthioniformes kent één familie: Struthionedae. 
Geslacht Struthio  = 2 soorten struisvogels. 
 

Nandoes. 
De orde Rheiformes kent één familie: Rheidae. 
Geslacht Rhea  = 2 soorten nandoes. 
 

Kasuarissen en emoes. 
De orde Casuariiformes kent één familie: Casuariidae. 
Geslacht Casuarius  = 2 soorten kasuarissen 
Geslacht Dromalus  = 1 soort, emoe 
 

Kiwi’s. 
De orde Apterygiformes kent één familie: Apterygidae. 
Geslacht Apteryx  = 5 soorten kiwi’s 
 

Tinamoes. 
De orde Tinamiformes kent één familie: Tinamidae. 
De familie Tinamidae is onderverdeeld in twee onderfamilies: 
De onderfamilie Nothurinae beslaat 6 geslachten met 17 soorten. 
De onderfamilie Tinamidae (echte tinamoes) beslaat 3 geslachten met 29 soorten. 
 

Loopvogels en de NBvV. 
Van de orde Tinamiformes worden binnen de familie Tinamidae aantoonbaar in 6 geslachten 
7 soorten  Tinamoes door leden van de NBVV gehouden, verzorgd, en gefokt. 
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Hoofdstuk 7. 
 
Vogelsoorten die gerekend worden tot de categorie 
“gezelschapsdieren”. 
 
 
Kooi- en volièrevogels. 
Verdeeld over 19  orden, 91 families en 463 geslachten  zijn 1774 vogelsoorten 
aangetroffen, die aantoonbaar door de Nederlandse aviculturist in vogelkooien, volières en 
vogelvluchten worden gehouden en gefokt1. 
 
 

Zaadetende inheemse vogelsoorten (Europese cultuurvogels) 
 
Orde Passeriformes = neerwijkende vogels 
Groep NEOAVES – tot deze orde behoren 6533 soorten. 
 
Familie Emberizidae  = gorzen 
Familie Fringillidae  = vinkachtigen 
Familie Passeridae =  rotsmussen 
 

Zaadetende uitheemse vogelsoorten (Tropische vogels) 
 
Orde Passeriformes = neerwijkende vogels 
Groep NEOAVES – tot deze orde behoren 6533 soorten. 
 
Familie Cardinalidae = kardinaalachtigen 
Familie Emberizidae = gorzen 
Familie Estrildidae = prachtvinken 
Familie Fringilloidae = vinkachtigen 
Familie Passeidae = rotsmussen 
Familie Ploceidae = wevers en aanverwanten 
Familie Thraupidae = tangaren (zaadetende soorten) 
Familie Viduidae = weduwevogels 
 
 

  

                                                
1
 Inventarisatie Fokverslagen van Kooi- en volièrevogels in Nederland, Henk van der Wal, december 2021 
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Insecten en vruchtenetende inheemse vogelsoorten  
(Europese Cultuurvogels) 
 
Orde Bucerotiformes = neurhoornvogels 
Groep NEOAVES – binnen deze orde behoren 74 soorten 
 
Familie Upupidae  = hoppen 
 
 
Orde Charadriiformes = steltloperachtigen, kustvogels en duikvogels 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 387 soorten 
Familie Charadriidae = plevieren 
Familie Vanelles = kievitten 
Familie Recurviristridae    = steltkluten en kluten 
Familie Scolopacidae = standlopers, wulpen, ruiters en snippen 
 

 
Orde Coraciiformes = scharrelaar vogels, ijsvogels, bijeneters. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 172 soorten 
 
Familie Alcedinidae  = visijsvogels 
Familie Corraclidae  = Scharrelaars 
Familie Meropidae  = Bijeneters 
 
 
Orde Cuculiformes = koekoeken van de Oude Wereld 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 149 soorten. 
 
Familie Cuculidae  = Koekoek 
 
Orde Passeriformes = zangvogels = neerstrijkende vogels. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 6533 soorten. 
 
Familie Acrocephalidae   = Rietzangers 
Familie Aegithalidae  = Staartmezen 
Familie Alaudidae  = Leeuweriken 
Familie Bombycillida  = Pestvogels 
Familie Calcariidae  = Vinken en Gorzen 
Familie Cinclidae  = Watervogels 
Famllie Corvidae  = Kraaiachtigen 
Familie Laniidae  = Klauwieren 
Familie Motacillidae  = Piepers en Kwikstaarten 
Familie Muscicaidae  = Vliegenvangers 
Familie Oriolidae  = Wielewalen en Vijgvogel 
Familie Panuridae  = Baardmannetje 
Familie Paridae  = Buidelmezen en Mezen 
Familie Phylloscopidae = Boszangers 
Familie Prunellidae  = Heggenmussen 
Familie Regulidae  = Goudhaantjes 
Familie Remizidae  = Buidelmezen 
Familie Sittadae  = Boomklevers 
Familie Sturnidae  = Spreeuwen 
Familie Troglodytidae  = Winterkoningen 
Familie Turdidae  = Lijsters 
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Orde Piciformes = spechten. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 446 soorten. 
 
Familie Picidae  = Spechten en Draaihalzen 
 
 
 
 

Insecten en vruchtenetende uitheemse vogelsoorten  
(Tropische vogels) 
 
Orde Apodiformes = gierzwaluwen en kolibries. 
Groep NEOAVES – binnen  deze orde behoren 480 soorten. 
 
Familie Trochilidae  = Kolibries 
 
  
Orde Bucerotiformes = neurhoornvogels 
Groep NEOAVES – binnen deze orde behoren 74 soorten 
 
Familie Bucerotidae  = Neushoornvogels 
Familie Phoeniculidae   = Boomhoppen 
Familie Upupidae  = Hoppen 
 
 
Orde Charadriiformes = steltloperachtigen, kustvogels en duikvogels 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 387 soorten. 
 
Familie Burhinidae  = Grielen   
Familie Jacanidae  = Jacana’s 
Familie Pluvianidae  = Krokodillenwachters 
Familie Recurviristridae  = Steltkluten en Kluten 
 
  
Orde Coliiformes = muizenvogels 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 6 soorten. 
 
Familie Coliidae  = Muisvogels 
 
 
Orde Coraciiformes = scharrelaar vogels, ijsvogels, bijeneters. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 172 soorten. 
 
Familie Alcedinidae  = Visijsvogels 
Familie Coraciidae  = Scharrelaars   
Familie Meropidae  = Bijeneters 
Familie Momotidae  = Motmot’s 
 
 
Orde Cuculiformes = koekoeken van de Oude Wereld. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 149 soorten. 
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Familie Cuculidae  = Koekoeken 
Familie Neomorphidae    = Renkoekoeken 
 
 
 
Orde Musophagifromes = Bananeneters. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 23 soorten. 
 
Familie Musophagidae    = Toerako’s 
 
 
 
Orde Passeriformes = zangvogels = neerstrijkende vogels. 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 6533 soorten. 
 
Familie Cettidae  = Bos en Struikzangers 
Familie Chloropseidae = Bladvogels 
Familie Cisticolidae  = Afrikaanse zangers 
Familie Corvidae  = Kraaiachtigen 
Familie Cotingidae  = Cotinga’s 
Familie Eurylaimidae  = Breedbekken en Hapvogels 
Familie Icteridae  = Troepialen of Buidelspreeuwen 
Familie Irenidae  = Blauwruggen 
Familie Laniidae  = Klauwieren 
Familie Leiotrichidae  = Gaailijsters 
Familie Malaconotidae = Bosklauwieren 
Familie Meliphagidae  = Honingeters 
Familie Mimidae  = Spotlijsters 
Familie Motacillidae  = Piepers en Kwikstaarten 
Familie Muscicapidae  = Vliegenvangers 
Familie Nectariniidae  = Honingzuigers 
Familie Oriolidae  = Wielewalen en Vijgvogels 
Familie Pachycephalidae = Dikkoppen en Fluiters 
Familie Pelloorneidae  = Timalia’s 
Familie Pittidae  = Pitta’s 
Familie Platysteitidae  = Bosvogels in Afrika 
Familie Pycnonotidae  = Buulbuuls 
Familie Sturnidae  = Spreeuwen 
Familie Sylviidae  = Zangers van de Oude wereld 
Familie Thraupidae  = Tangaren 
Familie Timaliidae  = Timalies 
Familie Turdidae  = Lijsters 
Familie Tyrannidae  = Tirannen 
Familie Zosteropidae  = Brilvogels.  
 
Orde Piciformes = spechtvogels 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 446 soorten. 
 
Familie Capitonidae  = Amerikaanse Baardvogels 
Familie Lybiidae  = Afrikaanse Baardvogels 
Familie Megalaimidae = Aziatische Baardvogels 
Familie Picidae  = Spechten en Draaihalzen  
Familie Ramphastidae = Toekans 
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Orde Trogoniformes = trogons, quetzals 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 43 soorten. 
Familie Trogonidae  = Trogons 
 
 

Papegaaiachtigen en Parkieten 
 
Orde Psittaciformes = Papegaaien 
Groep NEOAVES-  binnen deze orde behoren 398 soorten. 

 
Famile Psittacidae 
Subfamilie Loriinae  = Lori’s 
Familie Cacatuidae  = Kakatoes 
Familie Psittacidae  = Echte Papegaaien 
Superfamilie Strigopidae = Kea, Kaka en Kakapo 
 
Familie Psittacidae  = Parkieten 
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Begrippen en Definities  
In iedere Nederlandse wet of Europese verordening wordt een hoofdstuk gewijd aan het 
uitleggen van de gebruikte definities. 
Hieronder zijn een aantal definities opgenomen die betrekking hebben op de avicultuur in het 
algemeen. 
 
“afschermplicht”:  
hiermee wordt bedoeld dat eigenaren passende maatregelen nemen om zoveel mogelijk te 
voorkomen dat gehouden vogels in contact komen met in het wild levende vogels of vogels 
van andere houders. 

 
“AI-gevoelige dieren”:  
gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de hoenderachtigen 
(Galliformes), tot de familie van de eenden, ganzen en zwanen (Anatidae), tot de families 
van de struisvogels (Struthionidae), emoes (Dromaiidae) en nandoes (Rheidae) en voor 
consumptie gehouden duiven (Columba Livia); 
 
Animal Health Regulations, afgekort tot AHR: 
 De verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 
 9 maart 2016, betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking  
 van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid 
 (“diergezondheidswetgeving”). 
 
“beschermings- en toezichtsgebied (bt-gebied)”:  
een beschermingsgebied met een straal van tenminste 3 kolometer en een toezichtsgebied 
met een straal van tenminste 10 kilometer rondom een met HPAI besmet commercieel 
pluimveebedrijf. 
 
“biodiversiteit”:  
de variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van 
terrestrische, mariene of andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen 
waarvan zij deel uitmaken; dit omvat diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van 
ecosystemen. 
 
“bioveiligheidsmaatregelen”:  
zijn er op gericht te voorkomen dat ziektes zoals vogelgriep, ziekte van Newcastle of Psittose 
en Ornithose worden geïntroduceerd of verspreid. 
 
“CITES-uitvoeringsverordening” (Bal):  
verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie 
van 6 mei 2006, houdende uitvoeringsbepalingen 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 (PbEU 2006, L 
166). 
 
“commercieel gehouden gevogelte”:  
gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het 
uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling 
geld te verdienen (Regeling vogelgriep okt. 2020) 
 
“commercieel gehouden vogels”: 
Pluimvee  of in gevangenschap levende vogels die worden gekweekt of gehouden met de 
bedoeling geld te verdienen. (Regeling vogelgriep vanaf jan. 2022). 
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“exoten”:  
dieren of planten van soorten die niet van nature in Nederland voorkomen of voorkwamen en 
die door menselijk handelen terecht zijn gekomen in de Nederlandse natuur of dat in de 
nabije toekomst dreigen te doen, 
 
“flora- en fauna-activiteit” (Omgevingswet): 
activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten; 
 
“gezelschapsdier”:  
een gehouden dier van de hieronder vermelde soorten dat gehouden wordt voor niet-
commerciële privédoeleinden. 
 Honden; 
 Katten; 
 Fretten; 
 Ongewervelde dieren; (met uitzondering van bijen, weekdieren van het phylum  
 Mollusca en schaaldieren van het subphylum Crustacea) 
 Waterdieren voor sierdoeleinden; 
 Amfibieën; 
 Reptielen; 
 Vogels: andere vogelsoorten dan:  
kalkoenen: dieren van de soort Meleagris gallopavo; 
eenden: dieren van de soort Anas platyrhynchos; 
 ganzen: dieren van de familie Anseridae; 
 kwartels: dieren van het geslacht Cortunix; 
 parelhoenders: dieren van het geslacht Numididae; 
loopvogels: dieren van de orden Struthioniformes; en Rheiniformes, Casuariiformes en 
Apterygiformes  = struisvogels, nandoes, kasuarissen, emoes en kiwi’s; 
 
“gezelschapsvogels”  = petbirds (EU) 2020/688,  
exemplaren van andere vogelsoorten dan kippen,kalkoenen, parelhoenders, eenden, 
ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratittae)  

 
“habitat van een soort” (Omgevingswet):  
abiotische en biotische factoren 
bepaald milieu waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft. 
“handel”: (Wet dieren), onder handel wordt mede verstaan: het bezit met het oog op verkoop, 
met inbegrip van het aanbieden, enige vorm van al dan niet gratis overdracht aan derden, 
alsmede de verkoop en andere vormen van overdracht zelf. 
 
“hobbydieren”:  
zijn landbouwdieren die in kleine aantallen en zonder commercieel doel door 
dierenliefhebbers worden gehouden. 
Daarnaast worden diersoorten en diercategorieën die niet voldoen aan het begrip 
“huisdier”ook tot deze groep gerekend. 
 
“hobbydierhouders en kleine fokkers”  (NBvH)  
zijn particulieren die zonder winstoogmerk en met oog voor dierenwelzijn 
landbouwhuisdieren of parkdieren houden en daar al dan niet mee fokken”  
 
“houder van een gezelschapsdier”:  
een natuurlijk persoon, eventueel met inbegrip van een  
eigenaar van een gezelschapsdier die een gezelschapsdier houdt. 
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“huisdieren”:  
zijn dieren die door de mens in en om het huis gehouden worden voor gezelschap, 
liefhebberij, het houden en fokken van nakomelingen, het deelnemen aan tentoonstellingen, 
of gehouden worden voor educatie en recreatie. 
Het houden van huisdieren is niet gericht op de productie van vlees, eieren en andere van 
die dieren afkomstige producten. 
 
“in gesloten omgeving houden”:  
het houden van een organisme in gesloten voorzieningen waaruit geen ontsnapping of 
verspreiding mogelijk is. 
 
“in gevangenschap levende vogels”:  
andere vogels dan pluimvee die om andere dan bij “pluimvee” genoemde redenen in 
gevangenschap worden gehouden, waaronder vogels die voor voorstellingen, races, 
tentoonstellingen, wedstrijden, de fokkerij of de verkoop worden gehouden. 
 
“in gevangenschap levende vogels” = captive birds (EU 2020/688)  
zijn alle vogels, waaronder kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganen, kwartels, 
duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae) die niet worden gehouden voor de 
productie van eieren of vlees, maar voor hobby; 
 
“inrichting” (AHR):  
een ruimte, structuur of, in geval van een veehouderij waar dieren buiten worden gehouden, 
een milieu of plaats waar dieren of levende producten worden gehouden op tijdelijke of 
permanente basis, met uitzondering van: 
huishoudens waar gezelschapsdieren worden gehouden; 
dierenartspraktijken en veterinaire klinieken. 
 
“inrichting”(regeling vogelgriep okt. 2020)  
of andere locatie waar commercieel gehouden gevogelte of ander gevogelte wordt gekweekt 
of gehouden, met uitzondering van : 
slachthuizen, vervoermiddelen,quarantainevoorzieningen, quarantaine stations, grens 
inspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen 
bewaren. 
 
“inrichting met gevoelige dieren”(Beleidsdraaiboek HPAI versie 1.0, sept. 2021) 
De definitie volgens de AHR is een ruimte of milieu waar dieren worden gehouden op 
tijdelijke of permanente basis. 
Dit betreft dus niet alleen commerciële (professionele) houderijen, maar ook 
hobbyhouderijen en kinderboerderijen, dierentuinen, laboratoria of onderzoekinstellingen met 
varkens. 
Dierenartsenpraktijken en huishoudens met gezelschapsdieren zijn geen inrichtingen. 
 
“intrinsieke waarde”  
De waarde van een dier, los van de gebruikswaarde die de mensen eraan toekennen. 
 
“invasieve exoten”:  
exoten die wanneer zij zich gevestigd hebben of zouden vestigen in de Nederlandse natuur, 
een gevaar kunnen opleveren voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten die van 
nature in Nederland of elders voorkomen, of  
een aanmerkelijke verslechtering kunnen veroorzaken van omstandigheden die voor het 
voortbestaan van soorten noodzakelijk zijn. 
 
 
 



44 
 

 
“landbouwdieren” :  
zijn dieren die gebruikt worden voor de productie van producten afkomstig van die dieren, of 
dieren die voor andere landbouwdoeleinden worden gebruikt. 
 
“landdieren”:  
vogels. landzoogdieren, bijen en hommels; 
 
“leidraad”:  
een beknopte handleiding. 
 
“loopvogels”:  
De orden: Struthioniformes(struisvoels), Rheiformes (nandoes), Casuariiformes (kasuarissen 
en emoes) en Apterygiformes (kiwi’s)  
 
“officiële dierenarts”: 
Een dierenarts verbonden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 
 
“ophokplicht”:  
wil zeggen dat vogels in afgesloten stallen worden gebracht. 
 
“pluimvee”:   
vogels die worden gefokt of in gevangenschap worden gehouden voor: 
de productie van  
vlees; 
eieren voor consumptie; 
andere producten ( b.v. sperma en embryo’s) ; 
het uitzetten in het wild (in Nederland verboden); 
het fokken van vogels die worden gebruikt voor de genoemde soorten productie. 
 
“pluimvee” ( Besluit diergeneeskundigen van 16 april 2014, BWBR0035091) 
Hoenderachtigen, eenden en ganzen. 
 
“quarantaine”:  
het geïsoleerd houden van dieren ter voorkoming van direct of indirect contact met dieren 
buiten de epidemiologische eenheid, teneinde de verspreiding van één of meer specifieke 
ziekten te voorkomen terwijl de geïsoleerde dieren voor een bepaalde tijdsduur worden 
geobserveerd en in voorkomend geval worden getest en behandeld. 
 
“richtlijn”:  
een aanwijzig voor te volgen gedrag. 
 
“risicogevogelte”: ( regeling vogelgriep 28.10.2020 en okt/nov 2021)  
pluimvee, (hoenderachtigen), watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of 
gehouden; 
 
“risicovogels” : ( Beleidsdraaiboek HPAI versie 1.0, sept. 2021)  
Hoenderachtigen, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden. 
 
“sierwatervogels”: 
watervogels die worden gehouden voor een ander doel dan de productie van vlees of eieren. 
(Regeling vogelgriep nov. 2021). 
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“surplusdieren”  
De nakomelingen die geboren worden uit een fokprogramma en niet passen in een volgend 
gepland fokprogramma. Deze nakomelingen worden als regel verkocht of overgedragen aan 
andere fokkers. 
 
“verhandelen”:  
onder zich hebben, te koop vragen, kopen, verwerven, verkopen, vervoeren, ten vervoer 
aanbieden, afleveren, gebruiken voor commercieel gewin, huren, verhuren, ruilen, of ten 
verkoop, vervoer, verhuur of ruil aanbieden, voorradig hebben of voorhanden hebben.  
 
“vervoer” :  
aanvoer, vervoer en afvoer over de openbare weg, met of zonder vervoermiddel; 
 
“vogelrichtlijn”:  
richtlijn 2009/147/EG van het Europese parlement en de Raad van 30 november 2009 
inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L20)’ 
 
 “vogelverblijfplaats”: (regeling vogelgriep 28.10.2020)  
kooi,volière, terrein of gebouw met uitzondering van woonruimte, waar risicogevogelte 
aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten 
behoeve van het risicogevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen; 
( in 2021 is het woord “risicogevogelte” vervangen door vogels) 
 
“voorschrift”:  
aanwijzing waaraan je je moet houden.  
 
“watervogels”: (reg. vogelgriep 28.10.2020 en reg.  okt./nov. 2021)  
zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, 
futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns. 
( in de regeling van 2021 is het woord “watervogels” vervallen) 
 
“wet”:  
regel die door de overheid is bepaald en waaraan iedereen zich moet houden. 
 
“ziekte”:  
het zich voordoen van besmettingen en plagen bij dieren, die worden veroorzaakt  
door één of meerdere ziekteverwekkers, al dan niet gepaard gaand met klinische of 
pathologische verschijnselen. 
 
“ziekteverwekker”:  
een op dieren of mensen overdraagbare pathogeen die een ziekte kan veroorzaken bij 
dieren. 
 
“zoönose”:  
ziekte en/of besmetting die langs natuurlijke weg direct of indirect tussen dieren en mensen 
kan worden overgedragen. 
 

“zoönose verwekker”:  
virus, bacterie, schimmel, parasiet of andere biologische entiteit waardoor een zoönose kan 
worden veroorzaakt. 

 
Voor het laatst bijgewerkt: 
7 maart  2022  
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