
 
 

 
Europese 
Diergezondheidsverordening 
(EU) 2016/429 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in relatie tot het beleid van de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
ten aanzien van dierenwelzijn, diergezondheid en wetgeving 
  

   



2 
 

 

 

Colofon 

 
 
 
 
Auteur 
Henk van der Wal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2020 
Document  2020 DE&W 08 
© 2020 Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
 
De NBvV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade 
voortvloeiend uit het gebruik van de teksten uit deze monografie of de 
toepassing van de adviezen.  
  
  
 

 
Printed on demand:  
Bondsbureau Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Bergen op Zoom 
 
 
 
 
 

  



3 
 

Inhoud 
 

Inleiding      4 
 
De opbouw van een Europese Verordening  5 
 
De Diergezondheidsverordening DGV  6 
 
Definities      7 
 
De hobbymatige vogelliefhebber en de DGV 10 
 
Verantwoordelijkheid voor de diergezondheid 13 
 
De kennis van diergezondheid   14 
 
Het melden van dierziekten, zoönosen en 
ziekteverschijnselen     15 
 
Vormen van verplaatsingen (vervoer) van  
gehouden landdieren     16 
 
Niet- commercieel verkeer van gezelschapsdieren 17 
 
Het deelnemen aan tentoonstellingen  21 
 
Het commercieel verkeer van gezelschapsdieren  22 
naar vogelmarken en of vogelbeurzen in 
 eigen lidstaat 
 
Ten slotte      23 
  



4 
 

Inleiding. 
 
In de beginjaren van de Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving van de NBvV, lag het 
accent vooral op het overbrengen van kennis rond het dierenwelzijn van kooi- en 
volièrevogels. 
Aan diergezondheid werd niet zoveel aandacht besteed dan aan dierenwelzijn. 
De dierenarts moest zich maar redden met de gezondheid van de vogels als de 
vogelliefhebber er zelf niet meer uit kwam. 
 
Toch kunnen we niet om diergezondheid heen omdat dit eigenlijk onlosmakelijk is verbonden 
met dierenwelzijn. 
De eerste aanzet hebben we gegeven in ons boek Handboek Vogelverzorging. 
In dit boek werd de basiskennis samengevat die nodig is voor de hobbymatige houder en 
fokker van kooi- en volièrevogels als gezelschapsdier. 
Algemene kennis van vogelziekten, hun ontstaan, preventie en bestrijding van veel 
algemeen voorkomende dierenziekten is toch onmisbaar. 
 
De verminderde belangstelling voor de kennis van diergezondheid ten opzichte van 
dierenwelzijn komt ook door het ontbreken van wetgeving, van toepassing op de 
handelingen van houders van gezelschapsdieren, in de richting van diergezondheid. 
We hebben in Nederland wel de Wet dieren en het Besluit houders van dieren, maar die zijn 
vooral gericht op dierenwelzijn. 
 
In Europa is men wat verder. 
In 2016 werd de Verordening (EU) 2016/429 vast gesteld. 
De Nederlandse tekst is: 
“Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2026 
betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde 
handelingen op het gebied van diergezondheid”. 
Deze verordening wordt op 21 april 2021 van kracht. 
 
Het van kracht worden van een Europese verordening is geen vrijblijvende zaak. 
Het legt verplichtingen op aan lidstaten van de EU om hun eigen wet- en regelgeving mede 
af te stemmen op Europese verordeningen. 
In het vergaderjaar 2019 – 2020 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal al gewerkt 
aan de wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese 
diergezondheidswetgeving. 
In 2020 verscheen het concept Besluit diergezondheid. 
Dit besluit bevat regels met betrekking tot preventie en bestrijding van dierziekten. 
Ook dit nieuwe besluit wordt op 21 april 2012 van toepassing. 
Op dat moment zal de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren en alle daarop gebaseerde 
regelgeving worden ingetrokken en worden nationale diergezondheidsregels op de Wet 
dieren gebaseerd. 
 
Met het Besluit Diergezondheid wordt ook het Besluit houders van dieren gewijzigd. 
Wat nieuw wordt, is dat er nu ook verplichtingen worden opgelegd aan houders van 
gezelschapsdieren. 
 
In deze monografie wordt uitleg gegeven aan de leden van de NBvV over de strekking van 
de nieuwe Diergezondheidsverordening in relatie tot het beleid van de NBvV en de 
verplichtingen en of vrijstellingen voor houders van gezelschapsdieren. 
 
Leeuwarden, augustus 2020 
Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving NBvV’ 
Afd. Educatie en kennisoverdracht. 
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De opbouw van een Europese Verordening. 
 

De verordening.  
Europese verordeningen bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese 
Unie. 
Dit wordt “rechtstreekse werking”genoemd. 
Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbaren status als nationale wetten in de 
lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wetgeving. 
 Wanneer verordeningen in strijd zijn met nationale wetgeving zal de nationale wetgeving op 
dit punt buiten beschouwing worden gelaten. 
 

Een verordening is dus een rechtstreekse bron van rechten en plichten in de lidstaten van de 
Europese Unie.  
Om de rechtstreekse werking te garanderen is het in beginsel niet toegestaan om bepalingen 
van een Europese verordening over te nemen in nationale regelingen. 
 

Gedelegeerde verordening. 
Gedelegeerde verordeningen bevatten regels waarmee verdere invulling wordt gegeven aan 
eerder vastgestelde wetgeving. 
Gedelegeerde verordeningen hebben ook een “rechtstreekse werking “. 
Ze zijn direct van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. 
Wanneer er sprake is van strijdigheid tussen de nationale regelgeving en een gedelegeerde 
verordening dan telt wat er in de gedelegeerde verordening staat. 
 

Uitvoeringsbesluit. 
Uitvoeringsbesluiten zijn juridisch bindende besluiten die de Commissie is staat stellen – 
onder toezicht van comités  bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-landen -  
voorwaarden te stellen om er voor  te zorgen dat de EU-wetgeving uniform wordt toegepast. 
 

EU-richtlijnen. 
Richtlijnen bevatten doelstellingen waaraan alle lidstaten van de Europese Unie moeten 
voldoen. 
Het beoogde resultaat staat vast, maar hoe een lidstaat daar aan voldoet niet. 
De lidstaten mogen zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken. 
Daarbij kunnen ze rekening houden met de specifieke situatie in hun eigen land. 
 

Derogatie. 
Dit is een term uit het recht om buitenwerking stelling van een rechtsnorm te beschrijven. 
Derogatie wordt enerzijds gebruikt om wettelijke bepalingen af te schaffen (soms ook 
abrogatie genoemd) en anderzijds in geval van conflicterende rechtsregels te bepalen welke 
rechtsregel prevaleert (de eigenlijke derogatie). 
 
 
  



6 
 

De Diergezondheidsverordening (DGV). 
 
De Diergezondheidsverordening is de Europese verordening (EU) 2016/429 die vanaf 21 
april 2021 van kracht is en dan ook in Nederland ingevoerd moet zijn. 
De DGV is te beschouwen als de basisverordening en zal in de toekomst aangevuld worden 
met diverse uitvoeringsbesluiten. 
In stappen zal inzichtelijk worden gemaakt hoe die nieuwe Europee wetgeving in elkaar 
steekt en welke items voor de hobbymatige houder van en of fokker met kooi- en 
volièrevogels, de houder van gezelschapsdieren, van belang zijn voor de uitvoering van hun 
hobby. 
 

De basisverordening (EU) 2016/429. 
De basisverordening kent negen delen die als volgt zijn ingedeeld: 
Deel I  Algemene regels, 
Deel II  Melding van ziekten en rapportage, bewaking, uitroeiingprogramma’s,  
  ziektevrije status. 
Deel III  Waakzaamheid en paraatheid voor ziekten en ziektebestrijding; 
Deel IV Registratie, erkenning, traceerbaarheid en verplaatsingen; 
Deel V  Binnenkomst in de Unie en uitvoer; 
Deel VI Niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren naar een lidstaat uit een  
  ander lidstaat of uit een derde land of gebied; 
Deel VII Noodmaatregelen; 
Deel VIII Gemeenschappelijke bepalingen; 
Deel IX Overgang en slotbepalingen. 
Bijlage I Soorten gezelschapsdieren; 
Bijlage II Lijst van ziekten; 
Bijlage III Soorten hoefdieren; 
Bijlage IV  Criteria voor de toepassing van regels ter preventie en bestrijding van ziekten; 
Bijlage V Concordantie tabel. 
 

De diersoorten die bij name worden genoemd in de DGV. 
Runderen;    Fokpluimvee; 
Schapen en geiten;   Gebruikspluimvee; 
Varkens;    Eendagskuikens; 
Paarden;    Honingbijen; 
Kameelachtigen   Hommels; 
Hertachtigen; 
Andere hoefdieren;   Honden 
Primaten;    Katten; 
Andere canivoren;   Fretten. 
 
In gevangenschap levende vogels incl. hun broedeieren.  
(Soms worden papegaaien en parkieten afzonderlijk genoemd) 
Landdieren, hiertoe behoren vogels, landzoogdieren, bijen en hommels. 
Waterdieren. 
Aquacultuurdieren; 
Gezelschapsdieren: deze worden ingedeeld in twee delen: 
Deel A = honden, katten en fretten; 
Deel B = ongewervelde dieren, waterdieren voor sierdoeleinden, amfibieën, reptielen 
     Vogels, andere vogelsoorten dan kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen,  
     kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae).  
 
Hobbydieren, Dierentuindieren, Circusdieren,Proefdieren, Wilde dieren en producten van 
dieren. 
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Definities. 
De teksten van wetten en verordeningen hebben een hoog technisch gehalte. 
Het is mede daarom niet ongebruikelijk dat in een van de eerste artikelen een verklaring 
wordt opgenomen van gebruikte definities. 
Kennis van de gebruikte begrippen in de teksten is erg belangrijk, omdat al snel het gevaar 
ontstaat dat wetsbepalingen onjuist worden gelezen, verklaard of begrepen. 
 
Ook de DGV heeft met dat doel in artikel 4 een uitgebreide reeks van definities opgenomen. 
In de daarna verschenen en nog te verschijnen gedelegeerde verordeningen en 
uitvoeringsbesluiten worden aanvullende definities uitgelegd. 
Hieronder volgt een opsomming van de meest belangrijkste definities voor het gebruik van 
de DGV door vogelliefhebbers. 
De cursief geschreven tekst is die van de DGV en aanvullende verordeningen en besluiten. 
Soms wordt de wettekst gevolgd door een toelichting. 
Deze toelichting is geschreven door de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & wetgeving van 
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) en verwijst in sommige gevallen naar de 
nog in 2020 geldende Nederlandse wetgeving of naar de dan voorkomende praktijksituaties. 
 
Dieren. DGV art.4, lid 1: 
Gewervelde en ongewervelde dieren. 
 
Landdieren. DGV art. 4, lid 2: 
Vogels, landzoogdieren, bijen en hommels. 
 
Gehouden dieren. DGV art. 4, lid 5: 
Dieren die door de mens worden gehouden, met inbegrip van in het geval van waterdieren, 
aquacultuurdieren. 
 
Pluimvee. DGV art. 4, lid 9: 
Vogels die worden gefokt of in gevangenschap worden gehouden voor: 

a. De productie van vlees, eieren voor consumptie, andere producten; 
b. Het uitzetten in het wild; 
c. Het fokken van vogels die worden gebruikt voor onder a en b genoemde soorten 

producten. 
 
In gevangenschap levende vogels. DGV art. 4, lid 10: 
Andere vogels dan pluimvee die om andere dan in art. 4, lid 9 vermelde redenen in 
gevangenschap worden gehouden, waaronder vogels die voor voorstellingen , races, 
tentoonstellingen, wedstrijden, het fokken of voor de verkoop worden gehouden. 
 
Toelichting: 
In Nederland wordt onder de houders van kooi- en volièrevogels dit begrip niet toegepast. 
Art 4.9 geeft als redenen van het houden aan: 

a. De productie van vlees, eieren voor consumptie en andere producten; 
b. Het uitzetten in het wild (in Nederland verboden); 
c. Het fokken van vogels die worden gebruikt voor de onder a en b genoemde soorten  

producten. 
 
Hiertoe behoren ook alle al dan niet gedomesticeerde inheemse en uitheemse vogelsoorten 
die voor  gezelschap en recreatie worden gehouden en niet per definitie deelnemen aan 
tentoonstellingen. 
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Gezelschapsdier. DGV art. 4, lid 11: 
Een gehouden dier van in de bijlage I vermelde soorten dat gehouden wordt voor niet-
commerciële privédoeleinden. 
 
Toelichting op DGV art.4, lid 11 
Gezelschapsdieren  worden opgedeeld in twee delen: 
Deel A = honden, katten en fretten; 
Deel B = ongewervelde dieren, waterdieren voor sierdoeleinden, amfibieën, reptielen 
     Vogels: andere vogelsoorten dan kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen,  
     kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae).  
 
Houder van een gezelschapsdier. DGV art. 4, lid 12. 
Een natuurlijk persoon, eventueel met inbegrip van een eigenaar van een gezelschapsdier,  
die een gezelschapsdier houdt. 
 
Toelichting: 
Door de Tweede Kamer der Staten-Generaal is in het vergaderjaar 2019-2020 een Memorie 
van toelichting geschreven op de wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering 
van de herziene Europese diergezondheidswetgeving. 
Het betreft document 35 398. Nr.3   ISSN 0921-7371. 
Onder punt 4. Financiële gevolgen, is op blz. 11 sprake van de term “houders die 
professioneel dieren houden”. 
Dit begrip wordt niet via een definitie verder uitgelegd. 
 
Eigenaar van een gezelschapsdier. DGV art. 4, lid 13 
Een natuurlijk persoon die in de identificatiedocumenten als bedoeld in DGV art. 250,lid 2, 
onder c), als eigenaar vermeld staat. 
 
Toelichting:  
Een wat merkwaardige verklaring voor het begrip “eigenaar” omdat artikel 250 betrekking 
heeft op een document dat aanwezig moet zijn bij het niet-commercieel vervoer van 
gezelschapsdieren, zoals die in deel B van de definitie voor gezelschapsdieren worden 
genoemd, vanuit een derde land of gebied naar een lidstaat. 
  

Niet-commercieel verkeer. DGV art. 4, lid 14: 
Elke verplaatsing van een gezelschapsdier dat zijn eigenaar vergezeld die: 

a. Niet tot doel heeft om het betrokken gezelschapsdier te verkopen of om de eigendom 
ervan op een andere wijze over te dragen; en 

b. Onderdeel is van de verplaatsing van de eigenaar van het gezelschapsdier onder zijn 
directe verantwoordelijkheid, of onder de verantwoordelijkheid van een gemachtigd 
persoon in gevallen waarin het gezelschapsdier en de eigenaar van het 
gezelschapsdier fysiek van elkaar gescheiden zijn. 

 
Toelichting: 
Artikel 3, lid 5 van de DGV geeft aan dat niet-commercieel verkeer niet onderworpen is aan 
de diergezondheidsvoorschriften van de delen IV, V van de DGV. 
Deel IV heeft betrekking op registratie, erkenning, traceerbaarheid en verplaatsingen. 
Deel V heeft betrekking op niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren naar een 
lidstaat uit een andere lidstaat of uit een derde land of gebied. 
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Gemachtigde persoon. DGV art. 4, lid 15: 
Een natuurlijk persoon die schriftelijk door de eigenaar van het gezelschapsdier gemachtigd 
is namens hem het niet-commercieel verkeer van het gezelschapsdier te verrichten. 
 
Toelichting: 
De door COM Nederland aangewezen convoyeur die het transport van vogels begeleid naar 
een Wereldtentoonstelling is te beschouwen als een “gemachtigd persoon” op basis van 
deze definitie. 
 
Exploitant. DGV art. 4, lid 24: 
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor dieren of producten, ook als 
dat voor beperkte duur is, met uitzondering van: 
Houders  van een gezelschapsdier en 
Dierenartsen. 
 
Toelichting: 
Het begrip “exploitant” is moeilijk uit te leggen, omdat we die in de tekst van de Nederlandse 
Wet dieren en de daarbij behorende besluiten en regels niet kennen. 
In de DGV  en de gedelegeerde verordeningen en besluiten komt het begrip exploitant vaak 
voor in combinatie met het begrip “inrichting”. 
In onderstaande definitie wordt een exploitant uitgesloten van het begrip “persoon die zich 
beroepsmatig met dieren bezighoudt”. 
 
Persoon die zich beroepsmatig met dieren bezighoudt. DGV art. 4, lid 26: 
Een natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve met dieren of producten bezig is,  
anders dan een exploitant of dierenarts. 
 
Inrichting. DGV art. 4, lid 27: 
Een ruimte 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: 

a. Huishoudens waar gezelschapsdieren worden gehouden; 
b. Dierenartspraktijken en veterinaire klinieken. 

 
In de EG Verordening 2009/158, artikel 2, lid 9,  wordt de definitie wat duidelijker uitgelegd: 
Een inrichting is een op een bepaald terrein gevestigde voorziening of deel van een 
voorziening behorende tot een van de volgende bedrijfssectoren; 

a. Een fokbedrijf;  
b. Een vermeerderingsbedrijf; 
c. Een opfokbedrijf, ofwel voor gebruikspluimvee, ofwel voor fokpluimvee; 
d. Een broederij als inrichting die zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van 

broedeieren en het opleveren van eendagskuikens. 
  

Huishoudens waar gezelschapsdieren worden gehouden. 
Dit begrip wordt niet nader toegelicht in het overzicht van  definities in art. 4 van de DGV. 
In de overwegingen die vooraf zijn gegaan aan het opstellen van de DGV, komt onder 
nummer 24 de volgende passage voor: 
Mensen houden vaak bepaalde dieren als gezelschapsdier in het huishouden. 
Het houden van dergelijke gezelschapsdieren, met inbegrip van waterdieren voor 
sierdoeleinden, voor louter privédoeleinden in huishoudens , binnens- en buitenshuis, houdt 
in het algemeen een lage gezondheidsrisico in dan andere wijzen waarop dieren op grote 
schaal worden gehouden of verplaatst, zoals die welke gebruikelijk zijn in de landbouw, de 
aquacultuur, dierenasielen en het vervoer van dieren in het algemeen. 
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De algemene voorschriften betreffende registratie, documentatie en verplaatsingen in de 
Unie hoeven dan ook niet van toepassing te zijn op dergelijke gezelschapsdieren. 

 

 

De hobbymatige vogelliefhebber en de DGV. 

 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers voert als uitgangspunt van haar beleid ten 
opzichte van dierenwelzijn, diergezondheid en dierenethiek, dat haar leden hobbymatig en 
duurzaam kooi- en volièrevogels houden en/of fokken. 
De leden op hun beurt conformeren zich aan het bondsbeleid door in te stemmen met de  
NBvV- codex, voor het hobbymatig houden van en fokken met kooi- en volièrevogels. 
 
Bij het opstellen van de Europese Diergezondheidsverordening hebben veel overwegingen 
(178) een bijdrage geleverd aan de definitieve tekst. 
De overweging nummer 24 gaat uit van het volgende: 
“Mensen houden vaak bepaalde dieren als gezelschapsdier in het huishouden. 
Het houden van dergelijke gezelschapsdieren met inbegrip van waterdieren  voor 
sierdoeleinden, voor louter privédoeleinden in huishoudens, binnens- en buitenshuis, houdt 
in het algemeen een lager gezondheidsrisico in dan andere wijzen waarop dieren op grotere 
schaal worden gehouden of verplaatst, zoals die welke gebruikelijk zijn in de landbouw, de 
aquacultuur, dierenasielen en het vervoer van dieren in het algemeen. 
  
De algemene voorschriften betreffende registratie, documentatie, en verplaatsingen in de 
Unie hoeven dan ook niet van toepassing te zijn op dergelijke gezelschapsdieren, aangezien 
dit ongerechtvaardigde administratieve lasten en kosten zou veroorzaken. 
 
De voorschriften betreffende registratie en documentatie hoeven derhalve niet van 
toepassing te zijn op de houders van gezelschapsdieren. 
Bovendien dienen specifieke regels toepasselijk te zijn op niet-commercieel verkeer van 
gezelschapsdieren. 
 
In bovenstaande overweging komen een aantal begrippen voor die enige toelichting vragen: 
Gezelschapsdier; is een gehouden dier van in de bijlage I vermelde soorten die gehouden 
wordt voor niet- commerciële privédoeleinden. 
De bedoelde bijlage I splitst gezelschapsdieren in twee delen: 
Deel A = honden, katten en fretten; 
Deel B = ongewervelde dieren, waterdieren voor sierdoeleinden, amfibieën, reptielen 
     Vogels, andere vogelsoorten dan kippen, kalkoenen, parelhoen, eenden, ganzen,  
     kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (Ratitae).  
 
Huishouden; in de DGV wordt dit begrip niet nader toegelicht. 
Het is een synoniem voor familieleven of gezin. 
 
Binnens- en buitenhuis; Het is bijzonder dat deze term gebruikt wordt. 
Hieruit kan worden afgeleid dat een vogelverblijf of volière dat niet gebouwd is aan de 
woonruimte, maar los staat in de overige ruimte die tot het huishouden behoort ( b.v. in de 
tuin) ook tot het huishouden behoort en dus niet onder de noemer bedrijf valt.  
Ook bij het begrip “inrichting – art4, lid 27” wordt duidelijk aangegeven dat huishoudens waar 
gezelschapsdieren worden gehouden niet behoren tot een “inrichting”.  
 
 



11 
 

Houder van gezelschapsdieren. 
Binnen het stelsel van de DGV wordt hieronder een natuurlijk persoon, eventueel met 
inbegrip van een eigenaar van een gezelschapsdier, die een gezelschapsdier 
houdt,verstaan. 
 
 
Verwarring? 
In de Memorie van toelichting, die de Tweede Kamer van de Staten-Generaal heeft 
geschreven bij de Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene 
Europese diergezondheidswetgeving, worden verschillende aanduidingen gebruikt: 

- Houders die professioneel dieren houden; 
- Houders van dieren; 
- Professionele dierhouders; 
- Hobbymatige houders van hobbydieren. 

 
Hierbij wordt dus geen gebruik gemaakt van het begrip “gezelschapsdieren”, terwijl dat in de 
DGV wel consequent wordt doorgevoerd. 
Het groepje diersoorten dat wordt ingedeeld onder de noemer “gezelschapsdier” is ten 
opzichte van de vele diersoorten die gehouden worden, natuurlijk wel erg beperkt. 
 
In de Memorie van toelichting die is geschreven op het Nederlandse Besluit diergezondheid 
komen ook niet gebruikelijke aanduidingen voor zoals: 

- Personen die zich niet beroepsmatig met dieren bezig houden; 
- Personen die andere dieren dan gezelschapsdieren niet- beroepsmatig houden; 
- Personen die zich beroepsmatig met dieren bezig houden. 

 
In de Wet dieren, van 19 mei 2011, §1 Algemeen, art. 1.1 wordt alleen het begrip 
“houder”uitgelegd als zijnde “eigenaar”. 
Verder wordt in art. 1.2 aangegeven dat de wet van toepassing is op gehouden dieren, voor 
zover niet anders bepaald. 
Het begrip “gezelschapsdier” wordt alleen gebruikt in art. 3.5, kadavers gezelschapsdieren. 
Wat de Wet dieren onder een “gezelschapsdier” verstaat, wordt niet aangegeven. 
 
Een algemene maatregel van bestuur bij de Wet dieren is het Besluit houders van dieren. 
De naamgeving suggereert dat het hier handelt over natuurlijke personen, die dieren houden 
en daarvan de eigenaar zijn. (Wet dieren art.1.1). 
Het Besluit houders van dieren is op 5 juni 2014 vastgesteld en bevat regels met betrekking 
tot houders (dus personen) van dieren. 
In art. 1.1, begripsbepalingen, is het begrip “gezelschapsdier”uitgelegd als zijnde een 
zoogdier, vogel, vis, reptiel of amfibie, kennelijk bestemd om te houden voor liefhebberij of 
gezelschap, met uitzondering van een dier dat behoort tot een in bijlage II bij dit besluit 
opgenomen diersoort of diercategorie, niet zijnde konijn, bruine rat, tamme muis, cavia, 
goudhamster en gerbil. 
Op bijlage II bij het Besluit houders van dieren, staan diersoorten en diercategorieën 
aangegeven van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die 
dieren afkomstige producten.  
 
Zo ontstaat een onderscheid tussen gezelschapsdieren en overige dieren die door de mens 
gebruikt worden voor productie of producten. 
Het Besluit houders van dieren onderscheidt de volgende categorieën : 
- houders van dieren voor landbouwdoeleinden; 
- houders van dieren anders dan voor landbouwdoeleinden; 
- houders van dieren voor vertoning. 
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Een houder van gezelschapsdieren valt, als uitgegaan wordt van de omschrijving in art. 1.1 
van het Besluit houders van dieren, in de categorie  “Houders van dieren anders dan voor 
landbouwdoeleinden”. 
Wordt aan deze definitie niet voldaan omdat de houder de genoemde diersoorten en 
categorieën voor beroep of bedrijf gaat houden, dan vervallen voor hem alle regelingen voor 
het begrip gezelschapsdier en wordt hij of zij “Persoon die zich beroepsmatigs (bedrijfsmatig) 
met dieren bezig houdt”. 
 
 
Zienswijze NBvV: 
Iedere vogelliefhebber die via een houderijorganisatie is georganiseerd, is een “houder van 
gezelschapsdieren”. 
 
Iedere vogelliefhebber die al dan niet georganiseerd is via een houderijorganisatie en dieren 
houdt voor beroep of bedrijf, is “een persoon die zich beroepsmatig of bedrijfsmatig met 
dieren bezig houdt”. 
 
Het niet-commercieel verkeer met gezelschapsdieren. 
Dit begrip komt nu nog niet voor in de teksten van de Wet dieren of in de daarbij behorende 
algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen. 
Toch hebben we als houders van gezelschapdieren er wel mee te maken. 
Omdat er diverse haken en ogen aan dit onderwerp zitten, zal dit onderwerp in een 
afzonderlijk hoofdstuk in deze monografie worden behandeld. 
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Verantwoordelijkheid voor de diergezondheid. 
 
In hoofdstuk 3, artikel 10 van de DGV zijn de bepalingen opgenomen die zijn verbonden aan 
het dragen van de verantwoordelijkheid voor de diergezondheid. 
Uitgangspunt hier zijn de verplichtingen die rusten bij exploitanten en personen die zich 
beroepsmatig met dieren bezig houden. 
 
Artikel 10, eerste lid, beschrijft de verantwoordelijkheden voor exploitanten. 
(Even voor de duidelijkheid: een exploitant is geen houder van gezelschapsdieren – art 4. lid 
24) . 
Toch benoemen we hieronder de verantwoordelijkheden. 
Een exploitant is onder anderen verantwoordelijk voor: 

- De gezondheid van de gehouden dieren; 
- Het zorgvuldig en verantwoord gebruik van geneesmiddelen, onverminderd de rol en 

verantwoordelijkheden van dierenartsen; 
- Goede dierhouderij. 

 
Artikel 10, derde lid, geeft aan dat de bovengenoemde verantwoordelijkheden ook gelden 
voor houders van gezelschapsdieren. 
 
Artikel 10, tweede lid, beschrijft de verantwoordelijkheden voor personen die zich 
beroepsmatig met dieren bezig houden. 
Zij nemen maatregelen om het risico op de verspreiding van ziekten in het kader van hun 
beroepsmatige bezigheden met dieren en producten, tot een minimum te beperken. 
 

Het Nederlands Besluit houders van dieren, Hoofdstuk 3: Houders van dieren anders dan 
voor landbouwdoeleinden, wordt met een artikel 3.3a uitgebreid met de volgende tekst: 
Artikel 3.3a. Overeenkomstig toepassing artikel 10, tweede lid, verordening (EU) nr. 
2016/429. 
Artikel 10, tweede lid, verordening (EU)2016/429 is van overeenkomstige toepassing op 
degene die zich niet- beroepsmatig met dieren bezig houdt. 
 
Samenwerking. 
Hoewel iets verstopt in de DGV, artikel 12, lid 1, onder d, wordt in de verordening 
opgeroepen tot samenwerking tussen de houders van gezelschapsdieren, bevoegde, 
autoriteiten (NVWA) , personen die zich beroepsmatig met dieren bezig houden,dierenartsen 
en gezondheidswerkers, bij de uitvoering van de in de DGV bedoelde maatregelen ter 
preventie van bestrijding van ziekten. 
 
Zienswijze NBvV 
Op basis van de DGV en de aanvulling van het Besluit houders van dieren met artikel 3.3a, 
geeft dus voor de Nederlandse houders van gezelschapsdieren een vernieuwde 
omschrijving van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van diergezondheid, naast de 
verantwoordelijkheden die door o.a. de NBvV zijn vastgelegd in haar beleid en in de 
gehanteerde CODEX. 
 
De opdracht tot samenwerking wordt nog niet terug gevonden in de Nederlandse wetgeving. 
 
Deze vernieuwde verantwoordelijkheden zullen vanaf 2021, in de in omloop zijnde relevante 
NBvV- documenten, worden verwerkt.  
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De kennis van diergezondheid. 
 
In overweging nr. 7 bij de DGV wordt opgemerkt dat diergezondheid en dierenwelzijn wel 
twee verschillende begrippen zijn, maar verband met elkaar houden. 
Een betere diergezondheid leidt tot een beter dierenwelzijn en vice versa. 
 
In overweging nr. 45 wordt ingegaan op de noodzaak van kennis inzake diergezondheid. 
De kennis van de symptomen en de gevolgen van dierziekten en mogelijke preventieve 
middelen, met inbegrip van biobeveiliging, behandeling en bestrijding, is een essentiële 
voorwaarde voor efficiënt beheer op het gebied van diergezondheid. 
 
Ook wordt in deze overweging aangegeven dat deze kennis niet alleen door formeel 
onderwijs, maar ook door niet- formele opleidingen. 
Houderijorganisaties leveren hieraan een waardevolle bijdrage. 
 
Artikel 11 van de DGV geeft aan welke Europese verordeningen verbonden zijn aan de 
vereiste kennis van diergezondheid. 
Het accent ligt hierbij op de verplichtingen van exploitanten en personen die zich 
beroepsmatig met dieren bezig houden. 
Aan houders van gezelschapsdieren worden in dit artikel geen verdere verplichtingen 
opgelegd. 
 
De Nederlandse overheid gaat wat verder. 
In de memorie van toelichting op de wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering 
van de herziene Europese diergezondheidswetgeving, wordt aangegeven dat dierhouders en 
anderen die zich met dieren bezig houden voldoende kennis moeten hebben van de relatie 
tussen diergezondheid, dierenwelzijn en de gezondheid van de mens. 
 
Zienswijze NBvV 
De Missie van de NBvV richt zich o.a. op het bevorderen van een kennis- en 
informatieoverdracht naar leden toe, waardoor zij in staat kunnen zijn hun vogels hobbymatig 
en duurzaam te houden, met in achtneming van de normen en waarden op het gebied van 
diergezondheid, dierenwelzijn en dierenethiek. 
 
Dit beleid zal in 2021 voortgezet worden. 
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Melding van dierziekten, zoönosen en ziekteverschijnselen. 
 
Artikel 18 van de DGV geeft aan dat exploitanten en andere betrokken natuurlijke of 
rechtspersonen er voor zorgen dat onmiddellijk bij de bevoegde autoriteit wordt gemeld als 
er redenen bestaan om te vermoeden dat een bepaalde dierziekte bij hun dieren aanwezig is 
of een dergelijke ziekte bij hun dieren wordt geconstateerd. 
 
In bijlage II van de DGV is een lijst van ziekten opgenomen. 
(Afgaande op de Nederlandse situatie blijkt deze lijst nog niet volledig te zijn.) 
 
De Wet dieren voorziet in § 2 : Preventie en bestrijding van besmettelijke ziekten, zoönosen 
en ziekteverschijnselen in artikel 5.3 in de aanwijzing dierziekten, zoönosen en 
ziekteverschijnselen. 
 
Met het tot stand komen van het Besluit Diergezondheid wordt ook het Besluit houders van 
dieren gereviseerd. 
In de nieuwe artikelen 1.29 t/m 1.31 komen verplichtingen voor het melden van ziekten bij 
dieren. 
Met name worden in deze artikelen “een houder van dieren” en een dierenarts genoemd als 
melders van dierziekten en ziekteverschijnselen. 
 
Zienswijze NBvV 
Uit het benoemen van andere betrokken natuurlijke of rechtspersonen in artikel 18 van de 
DGV volgt dat de verplichting tot het melden van besmettelijke dierziekten, zoönosen en 
ziekteverschijnselen,ook van kracht is voor “houders van gezelschapsdieren” . 
Deze meldplicht vormt een onderdeel van hun basisverantwoordelijkheid voor 
diergezondheid. 
 
Diverse details moeten nog via ministeriele regelingen uitgewerkt worden. 
Zodra deze van kracht zijn, worden ze in 2021 in een nieuwe monografie rond de 
Nederlandse Wet- en regelgeving voor kooi- en volièrevogels opgenomen. 
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Vormen van verplaatsingen (vervoer) van gehouden landdieren. 
 
Het uitgangspunt van de Diergezondheidsverordening is dat landdieren, waartoe ook de 
vogels worden gerekend, die van de ene lidstaat naar een andere lidstaat worden verplaatst,  
Rechtsreeks naar hun bestemming worden verzonden, tenzij de dieren met het oog op het 
dierenwelzijn moeten stoppen op een rustplaats. 
 
De Diergezondheidsverordening geeft regels voor verschillende vormen van vervoer 
Deze, openomen in deel IV van de DGV zijn: 

- Algemene voorschiften voor verplaatsingen binnen de Unie voor gehouden 
landdieren, artikel 124 en 125; 

- Verplaatsingen tussen lidstaten, artikel 126 – 137; 
- Verplaatsingen van andere gehouden landdieren dan gehouden hoefdieren en 

pluimvee naar andere lidstaten, artikel 136 en 137; 
- Verplaatsingen van gehouden landdieren voor wetenschappelijke doeleinden en 

gedelegeerde handelingen, artikel 138 

 
Verder bevat dit deel IV verplichtingen voor de exploitanten om er voor te zorgen dat dieren 
vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat, artikel 142. 
 
Toelichting 
De verantwoording voor het juist uitvoeren van deze vormen van verplaatsingen ligt bij 
exploitanten. 
Houders van gezelschapsdieren zijn geen exploitanten. 
 
Praktijkvoorbeeld: 
Een houder van gezelschapsdieren, woonachtig in de provincie Zeeland verkoopt 
gezelschapsdieren aan een collega fokker die woonachtig is in België.  
De Nederlandse verkoper brengt deze dieren zelf naar België met het doel deze dieren te 
verkopen. 
Hierdoor ontstaat een vorm van handelsverkeer tussen twee lidstaten binnen de Unie. 
De verkoper moet nu voldoen aan alle diergezondheidsvoorwaarden die opgenomen zijn in 
deel IV van de DGV en dus ook alle benodigde diergezondheidscertificaten voor de te 
verkopen dieren moeten aanvragen. 
 
Daar diverse Nederlandse en Europese diergezondheidsvoorwaarden nog niet van kracht 
zijn, verdient het aanbeveling om zeker in 2020 en begin 2021 bij de NVWA te informeren 
welke voorwaarden van kracht zijn. 
 

Vervoer van gezelschapsdieren. 
Houders van gezelschapsdieren kunnen hun eigen dieren vervoeren onder het begrip “niet- 
commercieel verkeer”. 
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden al is de regelgeving soms wel erg beperkend. 
In de VI van de DGV zijn regelingen opgenomen. 
Deze regelingen zijn soms gesplitst in de twee groepen gezelschapsdieren zoals die in de 
eerder aangegeven definitie zijn vermeld. 
 
Het deel VI begint eigenlijk al met een waarschuwing, artikel 246, lid 3 geeft aan dat om te  
vermijden dat het commercieel verkeer op frauduleuze wijze als niet-commercieel verkeer 
wordt verhuld de Commissie bevoegd is om maatregelen te treffen  
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Niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren. 
 
Het begrip niet- commercieel verkeer van gezelschapsdieren is tot nu toe in de Nederlandse 
Wet dieren en de daarbij behorende besluiten nog niet ingevoerd. 
In 2013 kwam de EU verordening 2013/576 tot stand met als titel “Niet- commercieel verkeer 
van gezelschapsdieren”. 
De geldigheid van deze verordening vervalt in april 2026. 
Veel artikelen uit deze verordening  zijn al overgenomen in de vanaf 2021 van kracht zijnde 
DGV. 
 
In de overweging nr. 24 bij de DGV wordt aangegeven dat er specifieke regels toepasselijk 
moeten zijn op het niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren in de Unie. 
 
In artikel 3, waarin het toepassingsgebied van de delen IV en V van de DGV wordt 
omschreven, wordt in artikel 3, vijfde lid, aangegeven dat niet- commercieel verkeer van 
gezelschapsdieren niet is onderworpen aan de diergezondheidsvoorschriften van de delen 
IV en V. 
 
Deel IV van de DGV, betreft de registratie, erkenning, traceerbaarheid en verplaatsingen 
(vanaf art. 84) 

Artikel 140 geeft aan dat gedelegeerde handelingen vastgesteld kunnen worden  met 
betrekking tot verplaatsingen van gehouden landdieren voor tentoonstellingen en 
voor sportieve, culturele en soortgelijke evenementen. (140.a.ii ). 

 
Deel V van de DGV handelt over de binnenkomst in de Unie en de uitvoer.(vanaf art 229) 
 Afdeling  6 geeft in artikel 239, lid 2,a,i aan dat afwijkingen en aanvullende  
 voorschriften via gedelegeerde handelingen opgesteld kunnen worden voor dieren  
 die: 

a.  deelnemen aan evenementen of tentoonstellingen. 
b. Die afkomstig zijn uit de Unie en die worden verplaatst naar een derde land of 

gebied, en daarna uit dat derde land of gebied naar de Unie terugkeren, 
bijvoorbeeld Nederland – tentoonstelling in Turkije – en na afloop terug naar 
Nederland; 

c. Die afkomstig zijn uit de Unie en die op hun weg naar een ander deel van de Unie 
door een derde land of gebied worden vervoerd, bijvoorbeeld Nederland – 
Zwitserland - Italië 

  
In artikel 3, vijfde lid, van de DGV, wordt ook aangegeven dat de uitvoering van de 
regelgeving correct moet worden toegepast op de dieren, die door houders van 
gezelschapsdieren in huishoudens worden gehouden. 
 
Artikel 4, lid 14, van de DGC, verklaart de definitie voor niet-commercieel verkeer. 
Niet- commercieel verkeer is elke verplaatsing van een gezelschapsdier dat zijn eigenaar 
vergezelt, die: 

a. Niet tot doel heeft om het betrokken gezelschapsdier te verkopen of om de eigendom 
ervan op een andere wijze over te dragen; en 

b. Onderdeel is van de verplaatsing van de eigenaar van het gezelschapsdier onder zijn 
directe verantwoordelijkheid, of onder de verantwoordelijkheid van een gemachtigd 
persoon in gevallen waarin het gezelschapsdier en  fysiek van elkaar gescheiden zijn. 

 
Ook in de EU verordening 2013/576 werd het begrip “gezelschapsdier” omschreven als een 
dier van de in bijlage 1 vermelde soorten dat zijn eigenaar of een gemachtigde persoon 
vergezelt tijdens niet-commercieel verkeer, de dat voor de duur van dit niet- commercieel 



18 
 

verkeer onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de gemachtigde persoon blijft 
vallen. 
Niet- commercieel verkeer werd toen al omschreven als zijnde de verplaatsing die niet tot 
doel heeft om een gezelschapsdier te verkopen of de eigendom ervan over te dragen. 
 
 
 
(EU) 2020/688. 
Gedelegeerde verordening van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling op 
de Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 
diergezondheidsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van landdieren en 
broedeieren. 
 
Hoewel artikel 3, lid 5,  van de DGV aangeeft dat de diergezondheidsvoorschriften, zoals 
opgenomen in de delen IV en V van de DGV niet van toepassing zijn  op het niet- 
commercieel verkeer van gezelschapsdieren, noemen we toch even deze gedelegeerde 
verordening die ook genoemd wordt in artikel 3, lid 6. van de DGV. 
 
Artikel 6 geeft vrijstellingen van de voorschriften met betrekking tot de vervoersmiddelen en 
de laadkisten waarin gehouden landdieren en broedeieren worden vervoerd. 
 Zoals vaak gebruikelijk in de DGV wordt er onderscheid in verordeningen, gemaakt tussen 
dieren van in de bijlage I deel A, of dieren in deel B van de in bijlage I genoemde 
gezelschapsdieren. 
Artikel 6 , lid 1, onder c, geeft aan dat bij vervoer van dieren van in bijlage I, deel B, bij 
Verordening (EU) 2016/429 vermelde soorten, die voor niet- commerciële doeleinden 
worden vervoerd in aantallen die de voor die soorten vastgestelde aantallen overschrijden, 
wanneer overeenkomstig artikel 246. Lid 3, regels zijn vastgesteld met betrekking tot het 
maximaal  aantal gezelschapsdieren van de betrokken soorten, de verplichtingen met 
betrekking tot vervoersmiddelen en laadkisten wel van toepassing zijn. 
 
Toelichting 
Op het moment dat deze monografie wordt geschreven, augustus 2020, zijn nog geen 
maximale aantallen vastgesteld.  
 
Artikel 59 van deze gedelegeerde verordening 2020/68, behandelt voorschriften voor de 
verplaatsing van in gevangenschap levende vogels. 
In dit artikel is geen sprake van niet- commercieel verkeer van gezelschapsdieren. 
 
Artikel 67 van deze gedelegeerde verordening 2020/688, bevat voorschriften voor 
verplaatsing van in gevangenschap levende vogels die bestemd zijn voor tentoonstellingen. 
 
Zienswijze NBvV op dit artikel 67 in de (EU) 2020/688: 
Gelet op het feit dat leden van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zo mogelijk 
jaarlijks, in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan tentoonstellingen in andere 
lidstaten, zal dit onderwerp in een afzonderlijk hoofdstuk van deze monografie worden 
toegelicht. 
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Zienswijze van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers op het begrip 
“niet- commercieel verkeer van gezelschapsdieren” . 
 
De zienswijze van de NBvV op het niet- commercieel verkeer van gezelschapsdieren zal zich 
specifiek richten op de groep gezelschapsdieren die genoemd worden in de bijlage I, deel B 
bij de Verordening (EU) 2016.429. 
Daarbij richt de zienswijze van de NBvV zich in het bijzonder op de in gevangenschap 
levende vogels die binnen de huishouding van de houder of eigenaar, hobbymatig en 
duurzaam voor niet-commerciële privédoeleinden, waaronder anderen het fokken ten 
behoeve van het in stand houden van de biodiversiteit, het deelnemen aan keuringen en 
tentoonstellingen, sportieve, culturele, educatieve en soortgelijke evenementen. 
 
Niet-commercieel verkeer is op basis van de DGV: 

- Ieder vervoer van een of meerdere vogels in aanwezigheid en onder directie 
verantwoordelijkheid van de houder, eigenaar, van die vogels; 

- Het aantal vogels is (nog) niet in de diergezondheidswetgeving vast gelegd; 
- De eindbestemming van de reis van de eigenaar is ook de eindbestemming van de 

meereizende vogels; 
- De eigenaar mag de vogels niet vervoeren als hij van plan is die vogels op de 

eindbestemming te verkopen of het oorspronkelijke eigendom op een andere wijze 
over te dragen; 

- Als de eigenaar niet fysiek aanwezig kan zijn bij het voorgenomen vervoer, dan kan 
een gemachtigd persoon deze verantwoordelijkheid over nemen; 

- Onder een gemachtigd persoon wordt een natuurlijk persoon verstaan, die schriftelijk 
door de eigenaar van de te vervoeren vogels gemachtigd is namens hem het niet- 
commercieel vervoer van de vogels uit te voeren; 

- Onder de houders van vogels als gezelschapsdieren is het gebruikelijk bij niet- 
commercieel vervoer over een langere afstand en bij een langere reistijd, de 
verantwoordelijkheid voor dat vervoer op te dragen aan een daartoe aangewezen 
convoyeur. 

- Onder een convoyeur wordt een schriftelijk aangewezen houder van 
gezelschapsdieren (in dit geval vogels) verstaan, die op basis van praktijkervaring 
bekend is met de voorbereidingen en het uitvoeren van een dergelijk vervoer en voor 
en tijdens de reistijd ook verantwoordelijk is voor de huisvesting, verzorging en de 
borging van hygiënische maatregelen. 

 

Praktijkvoorbeelden zijn: 
- Het vervoeren van vogels door de eigenaar naar een keuring; 
- Het vervoeren van vogels door de eigenaar naar een tentoonstelling; 
- Het vervoeren van vogels door de eigenaar naar een bijeenkomst van een studieclub; 
- Het vervoeren van vogels door de eigenaar als lesmateriaal naar een ornithologische 

opleiding; 
- Het vervoeren van vogels naar een vogelbespreking op een verenigingsavond; 
- Het vervoeren van vogels door de nieuwe eigenaar van op een vogelmarkt gekochte 

vogels naar zijn huishouding waar hij zelf vogels houdt. 
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De Nederlandse wetgeving met betrekking tot het niet-commercieel verkeer van 
gezelschapsdieren. 
 
Met de komst van het Besluit Diergezondheid, wijzigt ook het bestaande Besluit houders van 
dieren. 
 
Artikel 277 van de DGV bevat een overgangsmaatregel in verband met de intrekking van 
Verordening (EU) 576/2013 betreffende het niet- commerciële verkeer van 
gezelschapsdieren. 
 
Onverminderd artikel 270, lid 2, van de DGV, blijft Verordening (EU) 576/2013 in de plaats 
van deel VI van de DGV van toepassing op niet- commercieel verkeer van 
gezelschapsdieren tot 21 april 2026 van kracht. 
Deel VI van de DGV omvat het onderwerp niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren 
naar een lidstaat uit een andere lidstaat of uit een derde land of gebied. 
Deel VI omvat de artikelen 244 t/m 256. 
 
Het Besluit houders van dieren krijgt na haar artikel 3.23 een nieuwe paragraaf 3, luidende: 
Niet- commerciële  verkeer van gezelschapsdieren. 
Artikel 3.24. Niet- commerciële verkeer van honden, katten en fretten bevat regelgeving die 
nu nog is opgenomen in de Verordening (EU) nr. 576/2013. 
 
Dit  artikel is opgenomen als grondslag. De nadere uitwerkingen komen in de vorm van 
ministeriële  regelingen. 
 
De Memorie van toelichting op het Besluit Diergezondheid vermeld in haar punt 4.4.2. het 
Niet- commerciële verkeer van honden, katten en fretten. 
De originele tekst luidt: 
“De diergezondheidsverordening is ook van toepassing op het niet-commercieel verkeer van 
gezelschapsdieren naar een lidstaat uit een andere lidstaat of uit een derde land of gebied 
(deel VI). 
Verordening (EU) nr. 576/2013 blijft echter tot 21 april 2026 van toepassing op het niet-
commercieel verkeer van gezelschapsdieren (artikel 277). 
 
De voorschriften van Verordening (EU) 576/2013 die zien op het niet-commercieel verkeer 
van andere gezelschapsdieren dan honden, katten en fretten, zijn thans nog niet van kracht. 
Deze verordening moet daarom alleen uitgevoerd worden voor het niet-commerciële verkeer  
van honden, katten en fretten.” 
 
Zienswijze NBvV. 
De diergezondheidsverordeningen voor gezelschapsdieren zoals die genoemd worden in 
deel B van de bijlage I van de DGV, en via niet-commercieel verkeer reizen naar 
buitenlandse tentoonstellingen of naar tentoonstellingen die georganiseerd worden in landen 
die niet zijn aangesloten bij de EU  (b.v. Turkije) , worden nu niet opgenomen in de 
Nederlandse wetgeving. 
 
Omdat dit, zeker in het kader van preventie van dierziekten, een ongewenste situatie is, zal 
de NBvV voorlopig de in de praktijk bestaande situatie handhaven in overleg met de NVWA. 
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Het deelnemen aan tentoonstellingen. 
 
Een jaarlijks hoogtepunt voor bijna alle via een houderijorganisatie georganiseerde houders 
van gezelschapsdieren, is het deelnemen aan keuringen en de daarop volgende 
tentoonstelling van de nakomelingen van hun fokprogramma’s. 
De deelname beperkt zich in veel gevallen niet tot de keuringen in het eigen land, maar ook 
keuringen in andere lidstaten van de EU worden bezocht. 
Het vervoer van de deelnemende vogels in andere dan eigen lidstaat vindt plaats via niet- 
commercieel verkeer, onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een schriftelijk 
aangewezen ervaren convoyeur of convoyeurs. 
 
In artikel 3 van de DGV wordt aangegeven dat het niet- commerciële verkeer, niet is 
onderworpen aan de diergezondheid voorschriften in de delen IV en V van de DGV. 
Ondanks dat de beschreven voorschriften in deel IV niet van toepassing zijn, komt toch in 
artikel 140 de aanwijzing voor dat de Commissie bevoegd is om overeenkomstig artikel 264, 
gedelegeerde handelingen kan vast stellen met betrekking tot het vervoeren van landdieren 
naar tentoonstellingen en naar sportieve, culturele en soortgelijke evenementen. 
 
De  verordening (EU) 2020/688 is een gedelegeerde verordening van de Commissie van 12 
december 2019 ter aanvulling op Verordening (EU) 2016.429 van het Europees Parlement 
en de Raad, wat betreft diergezondheid voorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie 
van landdieren en broedeieren. 
 
De diergezondheid voorschriften in deze gedelegeerde verordening geven de verplichtingen 
aan van exploitanten, dus niet van houders van gezelschapsdieren. 
 
In artikel 67 van de verordening 2020/688 worden voorschriften voor verplaatsingen van in 
gevangenschap levende vogels die bestemd zijn voor tentoonstellingen aangegeven als 
verplichtingen van de exploitanten. 
 
Zienswijze NBvV 
Diverse voorwaarden die vanuit artikel 67 van toepassing zijn op het handelen van 
exploitanten, kunnen ook worden overgenomen in een vernieuwd protocol voor het vervoer 
van Nederlandse vogelinzendingen naar buitenlandse tentoonstellingen. 
 
 
Nederlandse diergezondheid voorschriften met betrekking tot het deelnemen aan 
tentoonstellingen  
 
Met het van kracht worden van het Besluit Diergezondheid wordt ook het Besluit houders 
van dieren uitgebreid. 
Dit besluit heeft al een hoofdstuk 4 met de titel: Houden van dieren voor vertoning. 
Aan dit hoofdstuk worden twee paragrafen, de nummers 3 en 4, toegevoegd. 
Paragraaf 4 heeft dan als onderwerp “Houden van vogels voor vertoning”. 
In artikel 4.18 wordt de regelgeving voor evenementen met vogels beschreven. 
De nieuwe tekst is letterlijk: 
Artikel 4.18. Evenementen met vogels. 

1. Het is verboden om pluimvee als bedoeld in artikel 4, onderdeel 9, van de 
verordening (EU) nr. 2016/429 of in gevangenschap levende vogels als bedoeld in 
artikel 4, onderdeel 10, van de verordening  bijeen te brengen op een tentoonstelling, 
keuring of ander evenement waar enkel uit Nederland afkomstige dieren aanwezig 
zijn. 
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2. In afwijking van het eerste lid is het toegestaan om: 
a. In gevangenschap levende vogels bijeen te brengen voor een keuring of 

tentoonstelling; 
b. Postduiven bijeen te brengen voor een wedvlucht. 

 
3. Bij ministeriele regeling worden regels gesteld over keuring, tentoonstellingen en 

wedvluchten als bedoeld in het tweede lid, met betrekking tot: 
a. Vaccinatie tegen besmettelijke dierziekten; 
b. Onderzoek naar de aanwezigheid van besmettelijke dierziekten; 
c. Melding van het bijeenbrengen bij Onze Minister; 
d. Bij te houden en over te leggen gegevens. 

 
Zienswijze NBvV. 
Het in het eerste lid genoemde verbod om vogels bijeen te brengen op een tentoonstelling 
waar enkel uit Nederland afkomstige dieren aanwezig zijn, impliceert een rechtstreeks 
verbod op het houden van tentoonstellingen die alleen voor  leden van de organiserende 
Nederlandse verenigingen toegankelijk zijn. Deze regelgeving dwingt iedere organisator van 
een Nederlandse tentoonstelling om buitenlandse vogels toe te laten. 
 
In de memorie van toelichting op het Besluit diergezondheid, juli 2020, wordt in nummer  
4.1.3.2 toelichting gegeven op pluimvee en in gevangenschap levende vogels. 
Uit deze toelicht komt naar voren dat het verbod alleen van toepassing is op pluimvee. 
Het organiseren van evenementen met pluimvee is vanuit het oogpunt van risico’s voor 
vogelgriep niet wenselijk. 
Daarom is het organiseren van evenementen met pluimvee  in het Besluit houders van 
dieren verboden (artikel 4.18) 
 
 
Het commercieel verkeer van gezelschapsdieren naar vogelmarkten en of 
vogelbeurzen. 
Zienswijze NBvV 
Zolang de eigenaar of diens gemachtigde een gezelschapsdier begeleidt naar een 
tentoonstelling of ander evenement, zonder dat er sprake is van verkoop of een andere wijze 
van overdracht op de eindbestemming van de verplaatsing, is er sprake van niet- 
commercieel verkeer. 
 
Zodra de eigenaar of zijn gemachtigde een gezelschapsdier vergezeld en tot doel heeft deze 
te verkopen op de bestemming van de verplaatsing, is er sprake van commercieel verkeer . 
 
In deel II van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/688 wordt aandacht besteed aan 
verplaatsingen binnen de Unie van gehouden landdieren en broedeieren. 
In dit deel II komen geen diergezondheidsvoorschriften voor die betrekking hebben op 
verplaatsingen van in gevangenschap levende vogels binnen de lidstaat. 
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Ten slotte. 
 
In het kader van tijdige voorlichting en kennisoverdracht aan de leden van de Nederlandse 
Bond van Vogelliefhebbers is deze monografie in augustus 2020 geschreven. 
Diverse gedelegeerde verordeningen op de DGV , maar ook de daarbij behorende 
uitvoeringsregelingen zijn nog niet gepubliceerd en bekrachtigd. 
 
Ook Nederlandse ministeriële regelingen zijn nog niet geschreven. 
 
Als Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & wetgeving van de NBvV zullen wij in samenwerking 
met de afdeling Educatie een Kennisoverdracht en de Themacommissie Wetgeving er naar 
streven in 2021 een nieuwe monografie te schrijven waarin de volledige Nederlandse 
Wetgeving en de relevante Europese Verordeningen op zowel het gebied van dierenwelzijn 
als diergezondheid wordt samengevat. 
 
In een aantal gevallen blijkt eigenlijk nu al dat ook de regelgeving van de NBvV met 
betrekking tot haar beleid ten aanzien van dierenwelzijn en diergezondheid gereviseerd moet 
worden. 
En we dachten een rustig 2021 in het vooruitzicht te hebben. 


