
 
 

Codex 
voor het hobbymatig houden van en fokken met volière- of kooivogels 

door leden van de 

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
 
De Missie van de NBvV 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is de grootste organisatie in Nederland op het gebied van 
actief hobbymatig en duurzaam houden van volière- of kooivogels als gezelschapsdieren. 
De bond wordt gevormd door gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde vogelliefhebbers die zich bij 
haar aansluiten om met behulp van de faciliteiten die de bond hen biedt optimaal hun hobby te kunnen 
uitoefenen. 
De doelstelling van de bond richt zich op een drietal pijlers: 

• het bieden van mogelijkheden aan zoveel mogelijke vogelliefhebbers om zich bij de bond aan 
te kunnen sluiten; 

• het bevorderen van de mogelijkheden om binnen de kaders van de huidige wet- en 
regelgeving ten aanzien van dieren, vogels te houden als gezelschapsdieren; 

• het bevorderen van een kennis- en een informatieoverdracht naar haar 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 de gezondheid en het welzijn van hun vogels. 
 

Verantwoording 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en haar leden erkennen de intrinsieke waarde van de 
door hen hobbymatig gehouden volière- of kooivogels. 
In deze erkenning ligt de basis van het beleid dat door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
wordt gevoerd ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels. 
Dit schriftelijk vastgelegde beleid is tevens opgenomen in de Missie van de bond. 
 

Zorgplicht 
Door het lid zijn van de bond conformeren de leden zich aan het beleid van de bond. 
Zij zijn zich daardoor bewust van hun zorgplicht ten aanzien van de omgang met de aan hen 
toebehorende volière- of kooivogels. 
Handelingen of het nalaten van handelingen die een aantasting kunnen zijn voor de gezondheid en 
het welzijn van de vogels, zullen achterwege worden gelaten. 
 

Het houden van vogels 
Het houden van vogels door zowel niet-gespecialiseerde als gespecialiseerde vogelliefhebbers heeft 
als basis het scheppen van zodanige voorwaarden ten aanzien van de huisvesting en de verzorging 
dat: 

• het natuurlijk gedrag van de vogelsoort niet in gevaar komt; 

• de huisvesting in overeenstemming is met de grootte van de vogel en of het aantal vogels dat 
in een ruimte wordt gehouden; 

• het aanbod van vers voedsel, afgestemd op de vogelsoort, dagelijks gegarandeerd is; 

• de vogels de beschikking hebben over vers drinkwater; 

• de hygiënische verzorgingsnormen in acht worden genomen en de daarvoor vereiste 
faciliteiten aanwezig zijn. 

 



Socialisatie 
Vogels behoren tot de groep sociale dieren. Het beleid van de bond is er op gericht ook de gehouden 
volière- of kooivogels in staat te stellen zich te socialiseren en gewend te raken aan de omgang met 
soortgenoten.  
De bond bepleit in haar beleid het houden van minimaal twee exemplaren van een zelfde vogelsoort. 
 

Het fokken met vogels 
Fokken met volière- of kooivogels is het door de mens selecteren en met elkaar laten paren van 
vogels, met als doel de eigenschappen van de volgende generaties in stand te houden en of te 
veranderen. 
Naar welke verandering wordt gestreefd is afhankelijk van het fokdoel dat samenhangt met de reden 
waarom de vogelsoort door de mens wordt gehouden. 
 
Het fokken met vogelsoorten die nog niet onderhevig zijn aan een langdurig domesticatieproces en 
daarom alleen als nominaatvorm (wildvorm) voorkomen heeft de voorkeur. 
Veel bedreigde en of beschermde vogelsoorten worden zo voor de avicultuur behouden. 
Een aantal speciaalclubs binnen de NBvV hebben dit fokdoel beleidsmatig in hun reglementen 
opgenomen. 
 
Bij vogelsoorten die al wel een langdurig domesticatietraject hebben doorlopen zijn door gericht 
fokken veranderingen opgetreden in de zang van de mannetjes of de oorspronkelijke uiterlijke 
kenmerken.  
Hierdoor zijn zelfstandige rassen ontstaan. 
Daarnaast zijn ook op deze wijze veranderingen opgetreden in de verdeling van kleurstoffen in de 
bevedering. 
Het fokken van rassen en kleurmutaties hoeft geen nadelige invloed te hebben op de gezondheid en 
het welzijn van de nakomelingen als de fokkers voldoende kennis omtrent het gedrag van erfelijke 
eigenschappen hebben. 
 
Het fokken met kooi- of volièrevogels is voorbehouden aan de gespecialiseerde vogelliefhebber. 
Basis is de aanwezige kennis van de anatomische, fysiologische en gedragskenmerken die de 
gezondheid en het welzijn  van de ouderdieren en hun nakomelingen kunnen benadelen. 
Bij het fokken met volière- of kooivogels moet voor zover mogelijk worden voorkomen dat: 

• ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten aan nakomelingen worden doorgegeven; 

• uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die 
schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de vogels; 

• het aantal broedronden die een vogel per broedseizoen aflegt de gezondheid en het welzijn 
van de broedende vogel niet benadeelt.  

 

Het fokken van hybriden 
Het is mogelijk met vogels te fokken die niet tot dezelfde soort en of familie behoren. 
De nakomelingen worden hybriden genoemd. 
In veel gevallen zijn dergelijke hybriden onvruchtbaar en zullen geschaad worden in hun natuurlijk 
gedrag. Zeker als ze om die reden worden losgelaten zal er faunavervalsing optreden. 
Nakomelingen die wel vruchtbaar zijn worden ingezet om erfelijke eigenschappen van de ene soort 
naar de andere over te brengen. Op deze wijze vindt genetische manipulatie plaats. 
 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, overwegende dat er een import beperking is van 
uitheemse vogelsoorten, waardoor we zuiniger moeten zijn op alle exemplaren van uitheemse 
vogelsoorten die in ons land bij particulieren en de georganiseerde vogelliefhebbers voorkomen, is 
van mening dat het fokken van hybride vogels bij voorkeur niet gewenst is. 
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