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Voorwoord. 

Gedurende de periode van 9 november 2016 tot 19 april 2017, zijn wij als vogelliefhebbers 
van nabij betrokken geweest bij de gevolgen van diverse uitbraken van vogelgriep in 
verschillend plaatsen en regio’s in Nederland. 
 
Uitgerekend dus in de periode waarin bijna iedere vogelvereniging haar jaarlijkse tijdelijke 
tentoonstelling houdt. 
Ook de Nederlandse Kampioenschappen voor kooi- en volièrevogels en de C.O.M. 
Wereldshow worden traditioneel in deze periode gehouden. 
 
Tengevolge van de door de overheid getroffen maartregen, vooral het verbod om gevogelte 
te vervoeren binnen een besmet verklaard gebied, hebben veel vogelliefhebbers hun vogels 
niet naar de tijdelijke tentoonstellingszaal kunnen vervoeren. 
Een aantal tentoonstellingen moesten worden afgelast. 
Dit heeft voor de organisatoren van diverse tentoonstellingen negatieve financiële gevolgen 
gehad, die niet gedekt worden door verzekeringen of noodfondsen. 
 
Tijdens het C.O.M congres, dat gehouden is op de Wereldshow in Almeria Spanje in januari 
2017, is door de Président Général van de Confédération Ornithologique Mondiale, dhr C.F 
Ramõa, het probleem aangekaart dat ontstaat door de aanwezigheid van het Avian Influenza 
virus en de gevolgen voor de huidige en toekomstige activiteiten van de C.O.M. 
 
In april 2017 is bij alle bij de C.O.M. aangesloten landen de vraag neergelegd een 
inventarisatie op schrift te stellen over het verloop van de periode waarin de uitbraken van 
vogelgriep hebben plaats gevonden en welke maatregelen zijn getroffen. 
Aangezien de voorzitter van C.O.M. Nederland taakstellend belast is met alle zaken rond 
dierenwelzijn en wetgeving, heeft deze de opdracht gekregen een rapport op te stellen 
waarin de door C.O.M. mondiale voorgelegde vraagstellingen beantwoord worden. 
Het uiteindelijke doel is een internationaal project te realiseren onder de naam “analyse van 
de aanwezigheid en de verspreiding van AI virussen in vogelsoorten die behoren tot de 
Orden Passeriformes, Psittaciformes en Colombiformes.  
 
Omdat een nabeschouwing over de vijf en halve maand van vogelgriep ook kennis 
verbredend kan zijn voor de Nederlandse vogelliefhebbers, is dit rapport uitgebracht in de 
Nederlandse taal.  
De versie in de Engelse taal is de Nederlandse bijdrage aan het internationaal onderzoek 
van de Confédération Ornithologique Mondiale. 
 
 
 
Juni 2017  
C.O.M.- O.M.J.  Nederland 
Henk van der Wal – voorzitter. 
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Introductie. 
In april 2017 is de Confédération Ornithologique Mondiale (C.O.M.)Nederland gevraagd deel 
te nemen aan een Europees onderzoek naar de gevolgen van de uitbraken van vogelgriep 
voor de hobbymatig gehouden kooi- en volièrevogels. 
 

C.O.M. Nederland. 

De vereniging C.O.M. Nederland is een Nederlandse overkoepelende houderijorganisatie op 
het gebied van het actief en duurzaam houden van en fokken met kooi- en volièrevogels als 
gezelschapsdieren. 
 
C.O.M. Nederland wordt gevormd door erkende, onafhankelijke, Nederlandse 
houderijorganisaties die eveneens het houden van en fokken met kooi- en volièrevogels in 
hun Statuten hebben opgenomen. 
 
Op 1 januari 2017 heeft C.O.M. Nederland onderstaande leden: 
 
BEC Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel; 
 
NBvV Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers; 
 
P.S. Algemene Bond van houders van Parkieten en Papegaaien. 
 
Samen vertegenwoordigen deze houderijorganisaties 28.000 leden die hobbymatig en 
duurzaam vogels houden als gezelschapdieren. 
 
Als overkoepelende Nederlandse houderijorganisatie  biedt C.O.M. Nederland de bij haar 
aangesloten houderijorganisaties de faciliteiten deel te nemen aan de mogelijkheden die de 
wereldwijd opererende Confédération Ornithologique Mondiale beschikbaar heeft voor haar 
47 leden-landen, verspreid over 4 contigenten. 
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Analysis to the presence and transformation of the Avian 

InfluenzaViruses in the bird Orders of Passeriformes. 

Psittaciformes and Colombiformes. 

Onderzoek naar de aanwezigheid en ontwikkeling van het Influenza A virus bij Zangvogels, 
Papegaaien, Parkieten en Duiven. 
 
Het Europees onderzoek van de C.O.M. richt zich op een inventarisatie per deelnemend land 
op: 

1. Een evaluatie van de actuele situatie rond vogelgriep in alle bij de C.O.M. 
aangesloten landen; 

2. De aanwezigheid van de virussen; 
3. Het aantal gevallen waarbij kooi- en volièrevogels bij de hobbyhouders zijn getroffen; 
4. De bekende wetenschappelijke studies; 
5. De nationaal getroffen maatregelen 
6. Andere relevante informatie; 
7. Het aanwijzen van een of meerdere personen die per bij de C.O.M. aangesloten land 

kunnen optreden als woordvoerder naar de C.O.M. mondiale toe ten  aanzien van  
zaken die relevant zijn aan de uitbraak van vogelgriep; 

8. Het inventariseren van wetenschappelijke instituten in  het bij de C.O.M. aangesloten 
land, die kunnen deelnemen aan het onderzoek.  
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Wat is vogelgriep? 
 
Definitie van aviaire influenza. 
De Europese richtlijn 2005/94/EG VAN DE RAAD van 20 december 2005 geeft in bijlage 1  
een definitie van aviaire influenza: 
Onder “aviaire influenza” wordt verstaan een besmetting van pluimvee of andere in 
gevangenschap levende vogels met een influeza A-virus. 
 
Deze definitie is overgenomen in het Nederlandse “Beleidsdraaiboek aviaire influenza, versie 
2.0, september 2013”. 
 
Een tweede definitie wordt terug gevonden in de “Terrestrial Animal Health Code”, 
Hoofdstuk10.4 Infectie met aviaire influenza virussen, uitgegeven door de World 
Organisation for Animal Health, afgekort tot OiE. 
In artikel 10.4.1, lid 1 wordt aviaire influenza gedefinieerd als een infectie van pluimvee met 
een influenza A-virus van het type H5 of H7. 
 
Deze definitie is dus niet uitgebreid tot andere in gevangenschap levende vogels. 
 
Groepen virussen. 
Vogelgriep, ook aangeduid als Aviaire Influenza of AI, is een verzamelnaam voor meerdere 
groepen virussen. 
Ze worden ondergebracht in een groep influenza A virussen en behoren tot de familie 
Orthomyxaviridae. 
Op de celmembraan van de virus bevinden zich verschillende uitsteeksels van proteïne, die 
opgebouwd zijn uit haemagglutinine (H) of uit neuramiridase eiwitten (N). 
 
Er zijn 16 H types met elk 9 N subtypes, zo 
kunnen 144 verschillende types worden 
gevormd. 
Binnen al die verschillende virustypes 
onderscheid men op hoofdlijnen een milde 
vorm en een gevaarlijke vorm. 
 
De meeste vogelgriepvirussen zijn van de 
milde vorm. 
Deze groep wordt aangeduid als Laag 
Pathogene Aviaire Influenza (LPAI). 
 
 
De vorm wordt mild genoemd omdat dieren die besmet zijn met deze milde virus variant 
nauwelijks ziekte  verschijnselen vertonen. 
LPAI kan echter, zelfs in dichte stallen, veranderen in de zeer besmettelijke varianten. 
 
De gevaarlijke vorm wordt ook wel vogelpest genoemd. 
De groep gevaarlijke vogelgriepvirussen noemt men Hoog Pathogene Aviaire Influenza 
(HPAI). 
Op verschillende locaties in Nederland is aviaire influenza A, H5N8, aangetroffen. 
Dit is een hoog pathogene variant van vogelgriep. 
Deze vorm van vogelgriep is zeer besmettelijk en ziekmakend voor (water)vogels. 
Door het H5N8 virus zijn in de verslagperiode van dit rapport geen mensen ziek geworden.   
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De omvang van de besmetting met vogelgriep in 2016. 
 
Aangenomen wordt dat het virus H5N8 in Nederland is gekomen door besmette wilde vogels 
die via bekende vliegroutes vanuit China naar Wet Europa zijn gekomen. 
In gebieden die op die bekende vliegroutes worden aangedaan, worden dode besmette 
vogels aangetroffen. 
Het is goed mogelijk dat lokale watervogels besmet zijn geraakt in die foerageergebieden. 
 
De eerste dode watervogels in Nederland werden begin november 2016 gevonden in het 
westen en midden van het land, in en nabij waterrijke gebieden. 
Aannemelijk is dat pluimveebedrijven in dezelfde omgeving mede daardoor getroffen zullen 
worden door een insleep van het vogelgriep virus. 
Hierbij maken dieren die buitenlopen een grotere kans op besmetting dan dieren die binnen 
worden gehouden. 
Op onderstaande kaart is de verspreiding van de besmette gevallen aangegeven. 
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Getroffen aantal vogelsoorten. 

Op basis van de actuele informatie die bijna continu verstrekt wordt door de Rijksoverheid, 
het RIVM en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), blijkt de individueel aangetroffen 
dode watervogels behoren tot vooral diverse eendensoorten (o.a. futen en kuifeenden), 
ganzen en zwanen. 
 
De uitbraak van vogelgriep naar commerciële pluimveebedrijven blijft niet uit. 
In de periode van 9 november tot en met  19 april zijn acht pluimveebedrijven en één bedrijf 
van een commerciële vogelhandelaar met vogelgriep besmet. 
In totaal zijn vijftien bedrijven geruimd. 
725.500 vogels zijn geruimd, daarvan waren 503.000 kippen, 217.000 eenden en 6600 
andere vogels (b.v. kalkoenen). 
Daar bovenop zijn nog eens  335.000 kippen preventief gedood. 
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Hobbymatig gehouden vogelsoorten. 
 
De in de Europese richtlijn 2005/94/EG van 20 december 2005 genoemde definitie van 
vogelgriep noemt twee groepen vogels: 

1. Pluimvee; 
2. Andere in gevangenschap levende vogels. 

 
Definitie Pluimvee. 
De in verschillende publicaties voorkomende definities van pluimvee verschillen niet van 
elkaar. 
Pluimvee: alle voor de productie van vlees of consumptie-eieren, voor de productie van 
andere producten, voor het uitzetten in het wild of voor het fokken van deze soorten vogels, 
in gevangenschap gefokte of gehouden vogels. 
 
Hobbymatig gehouden pluimvee: pluimvee dat wordt gehouden voor eigen consumptie, 
ander eigen gebruik en/of als gezelschapsdier. 
 
In de Nederlandse Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren staat pluimvee omschreven als  
dieren zijnde hoenderachtigen, eenden of ganzen. 
 
Niet alleen commercieel gehouden pluimvee, maar ook hobbymatig gehouden vogels 
kunnen gevoelig zijn voor de vogelgriep virus. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

1. Hoenderachtigen zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders, 
patrijzen, pauwen, grootpoothoenders en hokko’s; 

2. Duiven; per 9 december 2016 worden duiven niet meer als risicodragende 
vogelsoorten beschouwd.  

3. Loopvogels als struisvogels, emoes en nandoes; 
4. Watervogels als zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, 

ibissen, flamingo’s, futen, koeten, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en 
sterns. 

 
Definitie andere in gevangenschap levende vogels. 
Andere in gevangenschap levende vogels: andere vogels dan pluimvee die, om andere dan 
de in de definitie voor pluimvee genoemde redenen, in gevangenschap worden gehouden, 
waaronder vogels die voor voorstellingen, wedstrijdvluchten, tentoonstellingen, wedstrijden, 
het fokken of het verkopen, worden gehouden. 

 
Fricties tussen definities. 
De doelstelling van dit rapport is een onderzoek in hoeverre uitbraken van vogelgriep invloed 
gehad hebben op vogelsoorten die behoren tot de orden Passerifiormes, Psittaciformes en 
Columbiformes. Dit zijn grofweg de zangvogels, papegaaien, parkieten en duiven. 
Deze vogelsoorten kunnen gerekend worden tot de categorie “anders in gevangenschap 
levende vogels”. 
 
In de Terrestrial Animal Health Code van de OIE wordt vogelgriep gedefinieerd als een 
infectie van pluimvee. 
Andere vogels die in gevangenschap leven worden niet beschouwd als pluimvee. 
Men geeft feitelijk aan dat de maatregelen ter preventie van de uitbraken van vogelgriep niet 
van toepassing zijn op de kooi- en volièrevogels die door de hobbymatige houder en fokker 
worden gehouden en behoren tot de genoemde vogelorden. 
 
 
 



11 
 

 

De Office International des Epizooties (OIE)  
 
De Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE), gevestigd in Parijs, waarvan zo’n 178 landen 
lid zijn, draagt zorg voor inzichtelijkheid en transparantie van de mondiale dierziekte- en 
zoönosesituatie. 
Deze organisatie heeft een eigen taak naast haar zusterorganisaties de Wereldvoedsel 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) en de 
Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization (WHO)) van de Verenigde 
Naties, met wie zij sinds 1952 respectievelijk 1960 specifieke verdragen heeft gesloten.  
De OIE houdt een lijst bij met besmettelijke dierziekten.  
Aangesloten landen zijn verplicht onverwijld de OIE in te lichten indien zo’n dierziekte op hun 
grondgebied wordt gesignaleerd (www.oie.int).  
Dierziekten staan vermeld vanwege hun mortaliteit en morbiditeit, internationale verspreiding 
en gevolgen en gevaren voor de volksgezondheid.  
Per dierziekte verstrekt de OIE informatie over criteria, procedures en aanbevelingen voor 
bestrijding en surveillance om Beleidsdraaiboek aviaire influenza - 32 – Versie 2.0 
september 2013 wereldwijd een zo hoog mogelijke diergezondheidssituatie te 
bewerkstelligen.  
 
Zij vormt veelal de basis voor Europese regelgeving.  
Op basis hiervan moet een uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) gemeld 
worden. Datzelfde geldt voor laag pathogene aviaire influenza H5 en H7 in pluimvee.  
Binnen de OIE worden daarnaast afspraken gemaakt om veilige en eerlijke handel in 
levende dieren en producten van dieren mogelijk te maken.  
Deze afspraken vormen de basis voor de regelgeving die door de EU wordt opgesteld.  
De OIE geeft per dierziekte criteria, richtlijnen, procedures en aanbevelingen voor bestrijding 
en surveillance om een zo hoog mogelijke diergezondheidssituatie te bewerkstelligen, ook 
voor AI.  
Deze worden elk jaar herzien. De up-to-date definities en handelsrichtlijnen van de OIE zijn 
altijd te vinden in de OIE Terrestrial Code (www.oie.int).  
 
De Nederlandse situatie. 
In Nederland conformeren de vogelliefhebbers zich aan het Nederlandse Beleiddraaiboek 
aviaire influenza, versie 2.0, september 2013.. 
Dit houdt in dat men de preventieve maatregelen volgen die gelden voor zowel pluimvee  als 
andere in gevangenschap levende vogels. 
 
Het onder de Nederlandse vogelliefhebbers, en dan specifiek de houders en fokkers van 
vogelsoorten die behoren tot de orden Passeriformes, Psittaciformes en Columbiformes, 
gehouden onderzoek , richt zich vooral op de opgetreden symptomen van vogelgriep 
gedurende de onderzoeksperiode bij deze vogelsoorten. 
 
De Belgische situatie. 
In België zijn uibraken van vogelgriep geweest die een langere periode omvatten dan in 
Nederland. In de maand juni 2017 zijn daar nog 12 uitbraken geweest, twee bij 
pluimveehandelaren en de overige bij vogelliefhebbers die hobbymatig pluimvee houden. 
 
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, de FAVV, te vergelijken 
met b.v. de Nederlandse NVWA, heeft op 2 juli 2017 nog een publicatie rond vogelgriep 
uitgegeven. In deze publicatie staan de preventieve maatregelen vermeld die op die datum 
nog van toepassing zijn voor de dan actuele beschermingsgebieden. 
 
 
 

http://www.oie.int/
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Uit deze publicatie blijkt dat men ook in België het begrip “andere in gevangenschap 
gehouden vogels hanteert. 
Zij maken bij de verbodsbepalingen evenwel uitzonderingen voor: 

a. Vogels afkomstig van buiten een beperkingsgebied; 
b. Vogels van houders die geen pluimvee houden; 
c. Vogels van handelaren en dierenwinkels, zelfs als er pluimvee aanwezig is, op 

voorwaarde dat dit pluimvee niet verkocht, noch verplaatst wordt. 
 
Voor deze groepen vogels gelden de verbodsbepalingen met betrekking tot het vervoer niet. 
 
Verder moet iedereen, die pluimvee of andere vogels houdt, binnen de 48 uur een 
inventarisatie overmaken aan de Gemeente waarin het aantal en de soort pluimvee en 
vogels wordt aangegeven. 
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Preventieve maatregelen. 
 
Verbod vogels in de open lucht te houden. Ophokplicht. 
De eerste maatregel die op 9 november door de Rijksoverheid wordt afgekondigd is een 
ophokplicht in het hele land voor commercieel gehouden vogels. 
Deze ophok- en afschermplicht wordt ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die 
bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren en andere producten. 
De ophokplicht geldt ook voor bedrijven die vogels fokken die in het wild worden uitgezet. 
 
Eigenaren van hobbyvogels worden dringend er op gewezen dat zij moeten voorkomen 
dat hun dieren in contact komen met wilde watervogels of hun uitwerpselen. 
Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een van boven afgeschermd volière of in een gebouw 
te brengen en te houden. 
 
In Regeling 9 november 2016 nr. WJZ/16173311 worden met name vogelsoorten behorende 
tot de hoenderachtigen (Galliformes), roofvogels (Accipitriformes/Falciniformes) en duiven  
(Columbidae) genoemd. 
 
Op 19 april 2017 werd het verbod, vogels in de open lucht te houden, ingetrokken. 
 
 
De “Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016”, wordt per geval aangepast aan  
actuele situaties. 
Per nieuw besmet bedrijf wordt een aangepaste versie geschreven. 
De titel wordt dan “Regeling beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep 2016”. 
De voor vogelliefhebbers belangrijkste maatregelen zijn: 
 

Beschermings- en toezichtsgebied. 
Rond een besmet bedrijf waar commercieel pluimvee wordt gehouden, worden twee zone’s 
ingesteld. 

1. Een beschermingsgebied. Deze beslaat een oppervlakte rond het besmette bedrijf 
met een straal van 3 kilometer. 

2. Een toezichtsgebied. Deze beslaat een oppervlakte rond het besmette bedrijf met 
een straal van 10 kilometer. 
Het toezichtsgebied wordt ingesteld rondom het beschermingsgebied. 

 

Vervoer van gevogelte. 
Onder het begrip gevogelte wordt in het kader van de regeling verstaan: pluimvee en andere 
vogels, in gevangenschap gehouden en gefokt. 
Het vervoer van vogels uit het beschermings- en toezichtsgebied naar een locatie buiten het 
ingestelde toezichtsgebied is verboden. 
Andersom is het ook verboden. 
 
Doorgaand vervoer van vogels door het beschermings- en toezichtsgebied is toegestaan als 
dit plaats vindt via een autosnelweg en in die gebieden niet wordt gestopt. 
 

Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels. 
Alle tentoonstellingen en keuringen zijn verboden, voor zover daar gevogelte op één plaats 
worden verzameld. 
In de toelichting op de regeling wordt aangegeven dat in het beschermings- en 
toezichtsgebied tentoonstellingen e.d., waarbij vogels bijeen gebracht worden, zijn verboden. 
Deelname wordt feitelijk al onmogelijk gemaakt door het vervoersverbod. 
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Als een tentoonstelling reeds is geopend voordat er in de omgeving van de 
tentoonstellingszaal een vogelgriep uitbraak plaats vindt, dan mogen alle op die 
tentoonstelling  aanwezige vogels eenmalig vervoerd worden naar de vogelverblijfplaatsen 
van de deelnemers.  
De tentoonstelling dient daarna gesloten te worden. 
 

Bezoekverbod. 
Algemeen wordt het bezoekers verboden vogelverblijfplaatsen te betreden. 
Onder een vogelverblijfplaats wordt verstaan: kooi, volière, terrein of gebouw met 
uitzondering van menselijke woonruimte, waar gevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt 
gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van gevogelte is opgeslagen 
of gewoonlijk wordt opgeslagen. 
Dit verbod is ook van toepassing op locaties waar hobbymatig vogels worden gehouden. 
 
Toegang voor bezoekers is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is voor diergezondheid, 
dierwelzijn of gezondheid van personen, 
Houders van hobbyvogels moeten er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met 
de gehouden vogels. 
Op 13 april 2017 wordt het bezoekverbod voor hobbydierhouders opgeheven. 
 

Preventieve maatregelen voor hobbymatige houders van 
vogelsoorten, behorende tot de Orden Passeriformes, 
Psittaciformes, Columbiformes en Galliformes. 
 
Direct na de eerste melding van vogelgriep en het publiceren van de maatregelen die de 
Rijksoverheid van kracht verklaarde om insleep op pluimveebedrijven te beperken, is door 
houderijorganisatie Kleindier Liefhebbers Nederland KLN, contact opgenomen met de 
NVWA. 
In de toelichting op de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 
november 2016, nr. WJZ/16173311, houdende de vaststelling van een afscherm of 
ophokplicht voor gevogelte, was  op dat moment nog geen tentoonstellingsverbod 
opgenomen. 
 
Wel wordt van tentoonstellingsorganisaties verwacht dat zij passende maatregelen nemen 
zoals: 

 Dierverzorgers en bezoekers informeren over het risico op HPAI; 

 Desinfectiematten bij de ingang; 

 Tijdens inkooien een gezondheids-
check; 

 Transport van dieren in afgeschermde 
tentoonstellingskooien; 

 Geen eenden in waterpartijen;  

 Verklaring dat de vogels niet gehouden 
worden op het terrein van een 
commercieel pluimvee bedrijf; 
 
 
 
 

f
Foto Henk van der Wal 
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 Dekkende tracking en tracing, dus archivering adresgegevens inzenders op de show, 
registratie naam en adres van kopers van gekochte dieren;Extra aandacht om diefstal 
te voorkomen, zodat geen dieren missen.  

 
 

Foto Henk van der Wal     Foto Henk van der Wal 
 

Gedurende de gehele periode waarin preventieve maatregelen van toepassing waren, 
hebben de organisatoren van tijdelijke vogeltentoonstellingen zich gehouden aan deze 
aanbevelingen. 
Nauwlettend werd er op toegezien dat de inzenders bij het inbrengen de vereiste verklaring 
afgaven aan de organisatoren. 

 
De verklaring bevatte de volgende waarborgen: 

 De door hem/haar ingezonden vogels zijn niet afkomstig van het terrein van een 
commercieel pluimveebedrijf; 

 De vogels zijn niet afkomstig uit een door de staatssecretaris als zodanig 
aangewezen toezichtsgebied ( de zogenaamde 10 kilometerzone); 

 De vogels zijn niet vervoerd langs wegen die door de genoemde zones lopen. 
 
 

Het Nederlands onderzoek naar de gevolgen van de vogelgriep 
uitbraken op hobbymatig gehouden kooi- en volièrevogels. 
 
Methode van onderzoek. 
Om Inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn geweest voor de hobbymatige houder en 
fokker van vogels, is door C.O.M.- O.M.J. Nederland een vragenlijst opgesteld. 
De vragen richten zich niet alleen op de houders en fokkers, maar ook op de organisatoren 
van tijdelijke vogeltentoonstellingen. 
De vragenlijst is digitaal verzonden aan de bij C.O.M.- O.M.J.Nederland aangesloten 
houderijorganisaties, de BEC, de PS en de NBvV , maar ook aan Pakara en Aviornis 
Nederland. Deze organisaties zijn gevraagd de antwoorden op de gestelde vragen terug te 
mailen op een speciaal email adres. 
 
De kernvragen waren gericht op de volgende items: 

a. Zijn in uw vogelverblijfplaatsen vogels aantoonbaar gestorven aan een besmetting 
met vogelgriep? 

b. Welke preventieve maatregelen heeft u genomen om een besmetting in uw 
vogelverblijven te voorkomen? 

c. Welke nadelige gevolgen heeft u zelf ondervonden ten gevolge van de uitbraak van 
vogelgriep in uw omgeving? 
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d. Heeft u voorstellen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de genomen 
preventieve maatregelen? 

 
Aan de organisatoren van een tijdelijke vogeltentoonstellingen zijn onderstaande vragen 
voorgelegd: 

1. Kon uw tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs door gaan? 
2. Welke maatregelen heeft u getroffen om insleep van besmetting te beperken? 
3. Welke nadelige gevolgen heeft u als organisator ondervonden, die rechtstreeks het 

gevolg zijn van de landelijke preventieve maatregelen? 
4. Hoe kunnen die nadelige gevolgen worden voorkomen? 

 
 
 

Resultaat van het onderzoek. 
De houders van en fokkers met kooi- en volièrevogels, behorende tot de orden die specifiek 
in dit onderzoek worden genoemd, dus zangvogels, papegaaien, parkieten en tropische 
duiven, wonen in de gebieden waar uitbraken zijn geweest van vogelgriep. 
Samenvattend worden de gestelde vragen als volgt beantwoord: 
 
Zijn in uw vogelverblijfplaatsen vogels aantoonbaar gestorven aan een besmetting met 
vogelgriep? 
 In de vogelverblijfplaatsen van de deelnemers aan dit onderzoek zijn geen vogels  
 aantoonbaar gestorven aan een besmetting met vogelgriep. 
 
Welke preventieve maatregelen heeft u genomen om een besmetting in uw vogelverblijven 
te voorkomen? 
 De vogelverblijven zijn aangepast door de bovenzijde te overdekken 
 Veel liefhebbers konden preventief hun vogels onderbrengen in binnenverblijven.
 De toegang tot vogelverblijven was alleen mogelijk via een desinfecterende vloermat, 
 onduidelijk was waar deze te koop zijn en welk middel gebruikt moet worden. 
 De hygiënenorm werd verhoogd. 
 Er werden geen andere vogelliefhebbers en of bezoekers toegelaten tot de  
 vogelverblijven. 
 Tijdens de periode van maatregelen ter bestrijding van de vogelgriep werden geen  
 nieuwe vogels aangeschaft of overgedragen aan derden. 
  
Welke nadelige gevolgen heeft u zelf ondervonden ten gevolge van de uitbraak van 
vogelgriep in uw omgeving? 
 Het verbod op deelname van grondvogels aan tijdelijke tentoonstellingen werd als  

nadelig ervaren door de fokkers zelf. 
Het overdragen van grondvogels aan derden was verboden, ook het aanschaffen van  
grondvogels was niet mogelijk. 
Een aantal tijdelijke vogeltentoonstellingen konden geen doorgang vinden. 
Het aanschaffen van nieuw fokmateriaal voor het komende broedseizoen was in een 
aantal gevallen niet mogelijk. 
Surplusdieren konden door een vervoersverbod niet naar een handelaar, waardoor 
tijdelijk teveel vogels in de vogelverblijven aanwezig waren. In het kader van het 
beleid dat gevoerd wordt ten aanzien van dierenwelzijn was dit een ongewenste 
situatie. 
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Heeft u voorstellen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de genomen preventieve 
maatregelen? 
 Communicatie rond het binnenhouden van dieren is erg belangrijk; 
 Vaccineren is de beste oplossing; 
 Preventief binnen houden van de vogels; 
 Goede voorlichting; 

Onderzoek in hoeverre hobbydieren als kwartels en postduiven het virus kunnen 
verspreiden; 

 Het uitsluiten van volièrevogels van het vervoersverbod; 
 Laat levende vogels testen op het gevoelig zijn voor vogelgriep. 
 
Organisatoren van tijdelijke tentoonstellingen en vogelmarkten beantwoorden hun vragen als 
volgt: 
Kon uw tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs door gaan? 
 Er zijn geen meldingen binnen gekomen over het niet kunnen doorgaan van een 

tentoonstelling. 
 
Welke maatregelen heeft u getroffen om insleep van besmetting te beperken? 
 De voorgeschreven maatregelen zijn doorgevoerd; 
 Bij ontvangst controle op ziekteverschijnselen en het niet toelaten van grondvogels; 
 De leden gewaarschuwd om er voor te zorgen dat volièrevogels niet in aanraking  
 kunnen komen met buitenvogels. 
 
Welke nadelige gevolgen heeft u als organisator ondervonden, die rechtstreeks het gevolg 
zijn van de landelijke preventieve maatregelen? 
 Minder inschrijvingen; 
 Minder bezoekers; 
 Minder financiële inkomsten uit inschrijfgeld, verkoop catalogussen; 
 Geen grondvogels op de tentoonstelling. 
 
Hoe kunnen die nadelige gevolgen worden voorkomen? 
 Een duidelijker onderscheid maken tussen maatregelen voor hobbymatig gehouden 
 vogels en beroepsmatig gehouden vogels; 
 Niet commercieel gehouden grondvogels toelaten tot een tijdelijke tentoonstelling  
 temeer omdat deze vogels al recent zijn ingeënt tegen NCD;. 
 Alle tentoonstellingen een maand naar voren. 

 
Terugkoppeling naar het C.O.M. onderzoek. 
Het C.O.M. onderzoek richt zich specifiek op de vogelorden Passiformes, Psittaciformes en 
Colombiformes. 
Uit het onderzoek blijkt dat deze vogelsoorten  niet aantoonbaar getroffen zijn door 
ziekteverschijnselen ten gevolge van het Ai virus. 
 
Uit het onderzoek van C.O.M.-O.M.J Nederland komt naar voren dat vooral houders van 
hobbymatig gehouden uitheemse vogelsoorten uit de orde Galliformes, het meest getroffen 
zijn door de preventieve maatregelen rond de uitbraken van vogelgriep. Dergelijke uitheemse 
vogels worden door veel leden van de bij C.O.M.- O.M.J. Nederland aangesloten 
houderijorganisaties gehouden. 
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Vervolg van het onderzoek. 
Mede met behulp van de ontvangen antwoorden en adviezen zal in de komende maanden 
worden gewerkt aan het opstellen van een Nederlands protocol. 
Hierin zullen alle maatregelen worden verzameld die van toepassing zijn op het beperken en 
zo mogelijk voorkomen van een uitbraak van vogelgriep onder hobbymatig gehouden vogels 
als gezelschapsdieren. 
Dit protocol zal een goede aanvulling kunnen zijn op het draaiboek dat van overheidswege al 
is geschreven voor houders van commercieel pluimvee en watervogels. 
 
Een tweede vervolgtraject zal gericht zijn op het vormen van een Nederlandse “Taskforce 
Vogelgriep” samengesteld uit leden van verschillende houderijorganisaties als KLN, NBS, 
NPO, Aviornis, NBvV, NBvH, NWPP en COM Nederland. 
 
Uit het Nederlands onderzoek is niet gebleken dat vogelsoorten uit de orden Passeriformes 
en Psittaciformes  symptomen hebben vertoond die er op zouden kunnen duiden dat die 
vogels besmet zijn geraakt met aviaire influenza. 
Vogelsoorten die behoren tot de orde Columbiformes, duiven, werden al op  9 december 
2016  niet meer als risicodragende vogelsoorten beschouwd. 
 
Vooral vogelsoorten die behoren tot de orde Galliformes zijn getroffen door de preventieve 
maatregelen. 
Dit betreffen veel  uitheemse soorten, die hobbymatig door een toch grote groep 
vogelliefhebbers  worden gehouden, en niet beantwoorden aan de definitie van pluimvee. 
Voordat deze vogels deelnemen aan een tijdelijke tentoonstelling zijn ze al ingeënt tegen de 
NCD.  
 
Zodra alle Europese landen, die zijn aangesloten bij de Confédération Ornitholigique 
Mondiale, hun bevindingen hebben ingeleverd en een eindverslag door de COM is 
gepubliceerd, zal de uitkomst vergeleken worden met de Nederlandse resultaten. 
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Rijksdiensten en wetenschappelijke instanties. 

 
Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport 
Bezoekadres: 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  
Antoine van Leeuwenhoeklaan 9    
NL-3721 MA  Bilthoven  
 
Contact: 
RIVM 
Postbus 1 
NL-3720 BA Bilthoven   
Tel. 0031 30 274911 
Email: info@rivm.nl   
 
Ministerie van Economische Zaken 
Bezoekadres: 
Bezuidenhoutseweg 73 
NL-2594 AC  Den Haag 
 
Contact: 
Deskundigengroep dierziekten 
Postbus 20401 
NL-2500 EK  Den Haag 
Tel. 0031 70 3798911 
Email: DGD@minez.nl 
 
Wageningen University & Research 
Bezoekadres: 
Houtribweg 39 
NL-8221 RA  Lelystad 
 
Contact: 
Bioveterinary Research (WBVR) 
T.a.v. Annet Blanken 
Tel.: 0031 320 238 678 
Email: Annet.blanken@wur.nl 
 
Centraal Veterinair Instituut 
Contact: 
Houtribweg 36 
NL-8221 RA Lelystad 
Tel.: 0031 320 238 800 
  

mailto:info@rivm.nl
mailto:DGD@minez.nl
mailto:Annet.blanken@wur.nl
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Stichting AVINED 
Bezoekadres: 
Nevelgaarde 20d 
NL- Nieuwegein 
 
Contact: 
Postbus 2703 
NL- 3430 GC  Nieuwegein 
Tel. 0031 88 9984340 
Email: info@avined.nl 
 
Animal Sciences Group ASG 
Bezoekadres: 
Edelhertweg 15 
NL- 8919 PH  Lelystad 
 
Contact: 
Postbus 338 
NL- 6700 AH  Wageningen 
Tel.: 0031 317 483953 
Email: office.as@wur.nl 
 
AgriHolland BV 
Bezoekadres: 
Nudepark 97 b 
NL- 6702 DZ  Wageningen 
 
Contact: 
Postbus 188 
NL- 6700 AD  Wageningen 
Tel.: 0031 317 467 666 
Email: info@agriholland.nl 
  

mailto:info@avined.nl
mailto:office.as@wur.nl
mailto:info@agriholland.nl
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Wetenschappelijke publicaties rond vogelgriep. 
 
Bron: Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) 
 
Laag pathogene aviaire influenza virus infecties op pluimveebedrijven in Nederland 

(2012)Wageningen [etc.] : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Centraal Veterinair 
Instituut [etc.] (CVI rapport / Centraal Veterinair Instituut 12/CVI0036) - p. 
 
Vogelgriep ontrafeld : resultaten FES-AI onderzoeksprogramma 

(2012)Lelystad : CVI - ISBN 9789461734907 - p. 
 
Verzekeren van broedeieren bij een uitbraak van vogelgriep 

(2011)Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt 
& ketens ) - ISBN 9789086154968 - p. 
 
MKZ: Nieuwe dierziekten zijn niet te stuiten 

Talsma, S. , Jong, M.C.M. de (2011)Friesche Dagblad; Sneinspetiele (2011). - p. 6 - 7. 
 
Onderzoek naar ganzentrek en het voorkomen van vogelgriep 

Ebbinge, B.S. , Kleijn, D. , Muskens, G.J.D.M. , Polderdijk, C.A. (2010)Wageningen : Alterra 
(Alterra-rapport 2055) - p. 
 
Trainingen tegen de vogelgriep 

Nell, A.J. , Koch, G. (2009)Kennis Online 6 (2009)juni. - p. 10 - 10. 
 
De hoog-pathogene aviaire influenza A (H7N7)-epidemie in Nederland in 2003: lessen 
te leren uit de eerste 5 uitbraken 

Elbers, A.R.W. , Fabri, T.H.F. , Vries, T.S. , Wit, J.J. de , Pijpers, A. , Koch, 
G.(2004)Tijdschrift voor Diergeneeskunde 129 (2004)23. - ISSN 0040-7453 - p. 797 - 806. 
 
Verminderen van mens-dier contact tijdens het vangen en ruimen van pluimvee bij een 
uitbraak van Aviaire influenza 

Gerritzen, M.A. , Lambooij, E. , Stegeman, A. (2006)Lelystad : Animal Sciences Group 
(Rapport / Animal Sciences Group ) - p. 
 
Vogel(griep) vrij 
Geenen, P.L. , Grabkowsky, B. (2007)De Pluimveehouderij januari (2007)38. - ISSN 0166-
8250 - p. 16 - 17. 
 
Ethische aspecten dierziektebestrijdingsbeleid : een oefening in participatieve multi-
criteria analyse 

Beekman, V. , Bakker, H.C.M. de , Graaff, R.P.M. de (2007)Den Haag : LEI (Rapport / LEI : 
Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151400 - p. 
 
Ketenconsequenties van de uitbraak van vogelpest 
Tacken, G.M.L. , Leeuwen, M.G.A. van , Koole, B. , Horne, P.L.M. van , Vlieger, J.J. de , 
Bont, C.J.A.M. de (2003)Den Haag : LEI (Rapport : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9052428077 - 
p. 
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Links 
Bron AgriHolland bv 
 
Informatie over Klassieke Vogelpest - Ministerie van EZ 
 

Beleidsdraaiboek Aviaire Influenza - Ministerie van EZ 
Dossier Vogelgriep RIVM - RIVM 
Dossier Vogelgriep NVWA - NVWA 
FAO Dossier Avian Influenza - FAO 
Update on Avian Influenza in Animals - OIE 
WHO dossier Avian Influenza - World Health Organization 

 
 
 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-is-vogelgriep-aviaire-influenza.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/07/16/beleidsdraaiboek-aviaire-influenza-versie-1-0-juli-2007.html
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