
Op verzoek van het hoofdbestuur heeft Henk van der Wal een poging gedaan om de vele 
misverstanden rondom het al dan niet bedrijfsmatig handelen van hobbyisten aan de hand 
van de huidige regelgeving weg te nemen. De NBvV is er voor liefhebbers van kooi- en 
volièrevogels en is van mening dat diegenen die zich aan de voorschriften van de NBvV 
houdt, zoals het ringen van jonge vogels, het bijhouden van een kweekadministratie, het 
gericht zijn op een hobbymatige beleving, dit alles binnen de wettelijke kaders, geen 
bedrijfsmatige handelingen verricht en dan ook niet in de problemen dient te komen bij 
verkoop op een vogelbeurs van de overtollige vogels uit eigen fokbestand.  
Echter, de regelgeving laat zich niet makkelijk lezen, vandaar deze uitleg hieronder.  
 
Het hoofdbestuur 
 
 
Vogelverkoop……..hobby of bedrijf? 
Tekst: Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV. 
 
Februari en maart zijn van die maanden waarin veel vogelliefhebbers hun vogelbestand klaar 
maken voor het komende broedseizoen. 
Diverse fokprogramma’s worden opgesteld en vaak blijkt dan toch dat een aantal vogels niet 
in deze programma’s passen en overgedragen kunnen worden aan andere fokkers. 
 
Dat er veel belangstelling is voor deze vogels, blijkt wel uit het feit dat juist in de genoemde 
maanden vele vogelmarkten worden georganiseerd. 
Diverse vogelsoorten verwisselen van fokker en worden daarna ingezet voor het fokken van 
nakomelingen. 
Op deze wijze wordt respectvol omgegaan met de vogels waar door bijvoorbeeld het loslaten 
in de natuur of het vaak illegaal doden wordt voorkomen. 
 
En dan gaat het mis! 
Fokkers, die hun niet inzetbaar vogelbestand ten verkoop aanbieden op een vogelmarkt, 
kunnen in aanraking komen met de Nederlandse wetgeving en dan vooral ook met 
handhavers van deze wetgeving in de vorm van inspecteurs van diverse (overheid) diensten. 
Deze inspecteurs richten zich vooral op het begrip “bedrijfsmatig verkopen” van in ons geval 
de diverse vogelsoorten. 
Feitelijk wordt iedereen in de vorm van een “waarschuwing” er van beschuldigd thuis een 
verkoopinrichting voor vogels te hebben.  
Men krijgt ter plaatse niet eens de mogelijkheid aannemelijk te maken dat men een 
hobbymatige fokker is. 
 
Het beleid van de NBvV is gericht op het uitgangspunt dat haar leden hobbymatig en 
duurzaam vogels houden en of hiermee fokken.  
Met in acht neming van de daarvoor geldende wetgeving en het door de NBvV opgestelde  
“Reglement ten aanzien van het hobbymatig fokken met kooi- en volièrevogels”. 
In dit reglement worden drie fokrichtingen omschreven die alle als basis het welzijn van de 
nakomelingen hebben. De leden van de NBvV richten hun fokrichtingen en fokprogramma’s 
niet op het fokken van vogelsoorten op de verkoop. Iets dat bijvoorbeeld honden- en 
kattenfokkers vaak wel doen. 
 
De wetgeving. 
Rond het verkopen van vogels (gezelschapsdieren) speelt de “Wet Dieren” een belangrijke 
rol en dan vooral de daarbij behorende wijziging van 17 juni 2014 op het “Besluit houders 
van dieren”. 
Hoofdstuk 3, paragraaf 2 handelt over het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten 
behoeve van opvang of fokken met gezelschapsdieren. 



 
Verboden. 
Basis van deze paragraaf is het verbod om gezelschapsdieren: 

- te verkopen; 
- ten verkoop in voorraad te houden; 
- af te leveren; 
- te houden ten behoeve van opvang; 
- te fokken ten behoeve van de verkoop of aflevering van nakomelingen. 

 
 
 
 
 
Uitgangspunt is daarbij het verrichten van bedrijfsmatige activiteiten in een inrichting, of 
onder voorwaarden op tentoonstelling, beurs of markt. 
Onder een inrichting wordt een aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes verstaan waarin 
de verboden activiteiten plaats vinden. 
 
Vrijstelling. 
Iedereen die bedrijfsmatig de activiteiten uitoefent die bij de verboden zijn genoemd, heeft 
vrijstelling van dit verbod als wordt voldaan aan paragraaf 2 van hoofdstuk 3. 
Vervolgens bestaat deze paragraaf uit een opsomming van verplichtingen. 
 
Uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen. 
Eerder is al aangegeven dat wij, als uitgangspunt nemen dat leden van de bond hobbymatig 
en duurzaam vogels fokken. Vanuit deze hobby worden vogels ten verkoop aangeboden, 
terwijl dat eigenlijk verboden is en de vrijstelling voor bedrijfsmatige vogelverkopers niet op 
ons van toepassing is. 
 
Het “Besluit houders van dieren” voorziet in een uitzondering voor niet-bedrijfsmatig 
handelen in artikel 3.6, tweede lid. Hierin wordt vermeld dat alle in paragraaf 2 genoemde 
verplichtingen, die dus gelden voor een bedrijfsmatige verkoper van vogels, niet van 
toepassing zijn indien degene onder wiens verantwoordelijkheid de verboden activiteiten 
toch plaats vinden aannemelijk maakt dat er bij uitoefening van de activiteiten geen sprake 
is van bedrijfsmatig handelen. 
 
Het aannemelijk maken. 
Eigenlijk moet je bewijzen dat je een hobbyist bent, niet kunt leven van de netto opbrengst 
van je hobby en of thuis geen vogelwinkel runt. De wetgever helpt ons daar echter niet bij. 
 
Achter het “Besluit houders van dieren” is een “nota van toelichting” opgenomen. 
Een nota van toelichting is geen wettekst en heeft geen rechtskracht. Het wordt geschreven 
om het “Besluit houders van dieren” voor de gebruiker wat begrijpelijker te maken. 
 
Opmerkelijk is dat in deze nota een aantal argumenten (indicatoren) worden aangevoerd, die 
aangeven dat als je hieraan voldoet, je kan worden beschouwd als een bedrijfsmatige 
handelaar in vogels. Een dankbaar argument is “gezelschapsdieren worden verkocht aan 
anderen dan familie en vrienden”. 
 
Dit houdt in dat wanneer je een of meerdere vogels, het aantal wordt niet genoemd, aan een 
onbekende verkoopt, dan ben je bedrijfsmatig bezig. Maar nogmaals, dergelijke argumenten 
hebben geen enkele rechtskracht. 
 
Het is daarom dan ook merkwaardig dat inspecteurs op basis van het als voorbeeld 
genoemde argument het “Besluit houders van dieren” handhaven op basis van argumenten 



die zijn opgenomen in een nota van toelichting en niet op de wettekst zoals terug te vinden is 
in artikel 3.6, tweede lid. 
 
Omdat de wetgever in de richting van de hobbyisten geen voorbeelden van argumenten 
geeft voor het aannemelijk maken van het niet-bedrijfsmatig handelen, heeft de NBvV deze 
zelf opgesteld. 
 
Argumenten waarmee leden van de bond aannemelijk kunnen maken dat zij niet-
bedrijfsmatig vogels verkopen, zijn al gepubliceerd in het septembernummer 2016 van Onze 
Vogels. Blijkbaar herinneren velen zich hier niets meer van. 
 
 
 
Hieronder zetten we de NBvV argumenten nog eens op een rijtje: 
 
Het houden van en fokken met gezelschapsdieren door gespecialiseerde liefhebbers vindt 
hobbymatig plaats in een beschermende behuizing en onder gecontroleerde 
omstandigheden. 
 
Dit kan met onderstaande indicatoren aannemelijk worden gemaakt: 
 

- De gezelschapsdieren worden gehouden als liefhebberij en vormen als 
ontspannende activiteit een invulling van de vrije tijd van de houder zelf. 
 

- Het aantal dieren dat wordt gehouden en waarmee wordt gefokt, is afgestemd op de 
beschikbare ruimte voor huisvesting in relatie tot de perceelgrootte. Daarbij worden 
maatregelen getroffen om hinder voor de omgeving te minimaliseren. 
 

- De gespecialiseerde houder van gezelschapsdieren die ook met de onder zich 
hebbende dieren fokt, heeft een voor zich zelf vastgelegd fokprogramma en fok doel. 
 

- Dit fokprogramma is niet gericht op een winstoogmerk, gelet op de verhouding tussen 
kosten en opbrengsten. 
 

- Het houden, fokken en een al dan niet gratis overdracht aan derden, vormt geen 
wezenlijke inkomens bestandsdeel. 
 

- De omvang van de fokkerij wordt middels identificatie en registratie vastgelegd. 
 

- Voor de uitoefening van de hobby worden geen soorten aan de natuur onttrokken. 
	

- Voor het verkrijgen van goede fokdieren wordt met in achtneming van de regelgeving 
voor de gezondheid en welzijn van dieren een beroep gedaan op bekende en 
betrouwbare fokkers. 
	

- Fokkers vormen de bron voor particulieren en leken om aan fraaie en gezonde vogels 
en kleindieren te komen. 
 

 
Wat is dus NIET van toepassing? 
Als je dus overéénkomstig de wettekst in artikel 3.6, tweede lid aannemelijk hebt gemaakt 
dat je hobbymatig en dus niet-bedrijfsmatig vogels verkoopt, dan zijn de verplichtingen zoals 
die zijn opgenomen in paragraaf 2 niet van toepassing. 
 
Deze zijn: 



 
M.b.t. Inrichting 
Het begrip inrichting is niet van toepassing op een niet-bedrijfsmatige vogelliefhebber. 
De noodzaak je vogelverblijven aan te melden is niet aanwezig. 
 
M.b.t. Uniek Bedrijf Nummer (UBN) 
Een UBN nummer hoeft niet aangevraagd te worden voor één of meerdere vogelverblijven 
op één adres, omdat van daaruit niet bedrijfsmatig vogels worden verkocht. 

 
M.b.t. Administratie 
Omdat de vogelverblijven niet beschouwd kunnen worden als een inrichting, hoeft geen 
administratie van de daarin verblijvende vogels te worden bijgehouden. 
 
 
 
 
M.b.t. Vakbekwaamheid 
Omdat de vogelverblijven van een niet-bedrijfsmatige houder van vogels niet beschouwd kan 
worden als een inrichting en in die vogelverblijven geen bedrijfsmatige toezichthouder 
werkzaam is, hoeft de vogelhouder niet te voldoen aan de eis in het bezit te zijn van een 
door Onze Minister erkend bewijs van vakbekwaamheid. (art. 3.11 en 6.6) 
 
M.b.t. Quarantaine ruimten 
De niet-bedrijfsmatige houder van vogels hoeft niet te voldoen aan de in het “Besluit houders 
van dieren” geëiste drie afzonderlijke ruimten voor het huisvesten en verzorgen van zieke 
vogels (art. 3.13) 

 
M.b.t. Informatieverstrekking 
Bij verkoop van een vogel hoeft de niet-bedrijfsmatige verkoper van vogels geen schriftelijke 
informatie te verstrekken, zoals deze geëist wordt in artikel 3.17 en 3.18. 

 
TENSLOTTE 
Mocht u, om wat voor reden ook, een schriftelijke waarschuwing krijgen van een inspecteur 
die belast is met de handhaving van het “Besluit houders van dieren” en hulp willen bij een 
eventueel vervolgtraject, neem dan via het Bondsbureau NBvV contact op met de 
Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV. 
 
 
 
 


