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De primaire vraag die opkomt bij vogelliefhebbers bij een uitbraak van vogelgriep is:
“Waar mogen we nog met onze vogels naar toe? “
De periode waarin vogelgriep uitbreekt valt toch enkele maanden samen met het
tentoonstellingsseizoen en de vogelmarkten.
Definities.

Beperkingsgebied of zone:
Geografisch omschreven gebied rond de besmette inrichting.
Dit gebied wordt tevens op een gedeelte van de betreffende landkaart aangegeven.
Een beperkingsgebied beslaat twee zones:
1. Een beschermingszone,
Deze zone beslaat een gebied met een straal van 3 km. rond de besmette
inrichting:
2. Een bewakingszone.
Deze zone beslaat een gebied met een straal van 10 km. rond de besmette
inrichting.
Gevogelte:
Pluimvee en andere vogels, in gevangenschap gefokt of gehouden.

Gezelschapsdier – algemeen:
Dier dat kennelijk is bestemd om te worden gehouden voor liefhebberij of gezelschap,
met uitzondering van een dier dat behoort tot een in bijlage II bij het Besluit houders
van dieren opgenomen diersoort of diercategorie, niet zijnde konijn, bruine rat,
tamme muis, cavia, goudhamster of gerbil.
In bijlage II van het Besluit houders van dieren staan de aangewezen soorten en
categorieën van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van
die dieren afkomstige producten vermeld.
Van de klasse Aves (vogels) zijn dit:
Struisvogel, Emoe, Nandoe, Pekingeend, Knobbelgans, Grauwe gans, Kip, Patrijs,
Kalkoen, Helmparelhoen en Vleesduif.
Er zijn meerdere regels voor het verplaatsen van vogels naar evenementen.
Doorslaggevend hierbij is toch wel waar de vogelliefhebber woont en in welke categorie zijn vogels
zijn ingedeeld.
Het verplaatsen van vogels , zijnde gevogelte, vanuit een beperkingsgebied.
Tijdens de looptijd van de getroffen maatregelen die van toepassing zijn binnen en buiten het
beschermingsgebied, zijn onderstaande regelingen van toepassing:
Het samenbrengen van vogels (zowel gevogelte als vogels die gerekend worden tot
gezelschapsdieren) is verboden in een beperkingsgebied (10 km.)
Onder samenbrengen wordt verstaan:
het op één plaats binnen het beperkingsgebied bijeen brengen van vogels voor het verplaatsen naar
een buitenlandse tentoonstelling;

het op één plaats binnen het beperkingsgebied bijeenbrengen van vogels op een vogelmarkt of op
een tijdelijke tentoonstelling.
Het is verboden buiten de beperkingsgebieden, dus landelijk, risicovogels samen te brengen.
Het is verboden gehouden vogels, gevogelte, te verplaatsen vanuit een inrichting.
Het is verboden gehouden vogels, gevogelte, te verplaatsen naar een inrichting.
Samenvattend:
Een houder die vogels commercieel houdt (om het even welk soort) of
een houder van kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten,
patrijzen en/of loopvogels houdt, met welk doel dan ook, valt onder de definitie “inrichting” .
Deze twee groepen houders van vogels mogen geen vogels (om het even welke soort) vervoeren
vanuit de beperkingszone.
Het verplaatsen van vogels die vallen onder de definitie van gezelschapsdieren.
Tijdens de looptijd van de getroffen maatregelen die van toepassing zijn binnen en buiten het
beperkingsgebied, zijn onderstaande regelingen van toepassing:
Het samenbrengen van vogels die gerekend worden tot gezelschapsdieren, is verboden in een
beperkingsgebied (10 km.)
Onder samenbrengen wordt verstaan:
het op één plaats binnen het beperkingsgebied bijeen brengen van vogels voor het verplaatsen naar
een buitenlandse vogeltentoonstelling;
het op één plaats binnen het beperkingsgebied bijeenbrengen van deze vogels op een vogelmarkt of
op een tijdelijke vogeltentoonstelling.

Buiten een beperkingsgebied mogen vogelsoorten die gerekend worden tot gezelschapsdieren alleen
samengebracht worden voor zover er geen risicovogels op die plek worden samengebracht.
Het uitgangspunt daarbij is dat deze categorie vogels niet uit een inrichting komen , maar in en om het
huishouden worden gehouden.
Samenvattend:
Een houder van vogels die alléén vogels heeft die onder de definitie van gezelschapsdier vallen en
niet voor commerciële privé doeleinden worden gehouden, mag deze vogelsoorten buiten de
beperkingszone verplaatsen.
Voor hem geldt het verplaatsingsverbod dus niet.
Maar……
Een houder van vogels die een aantal kanaries en tropische vogels of papegaaiachtigen heeft, maar
ook een aantal inheemse of uitheemse kwartelsoorten, mag dus NIET vanuit een beperkingszone die
kanaries en tropische vogels en papegaaiachtigen vervoeren naar een andere locatie zoals een
vogelmarkt, een vogelhandelaar of tijdelijke tentoonstelling.

