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Infoblad 
Binnenbrengen van vogels in de Europese Unie 
 

 
Achtergrond 
Aviaire influenza of vogelgriep is voor onder andere pluimvee en wilde watervogels een zeer 
besmettelijke virale ziekte. In zeldzame gevallen kunnen sommige varianten van het virus ook 
mensen infecteren. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en 
mensen.   
 
Als de griep bij vogels een snel verloop kent en tot sterfte leidt, spreekt men van een hoog 
pathogene variant. Bij een mild verloop of bij besmetting zonder ziekteverschijnselen spreekt 
men van een laag pathogene variant. 
 
Beperking invoer vogels 
Na de uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza in Azië in 2003 heeft de Europese Unie 
maatregelen geïmplementeerd voor het binnenbrengen van in gevangenschap gehouden 
vogels. Met ingang van 7 januari 2013 is een nieuwe verordening van kracht. In Verordening 
(EU) Nr. 139/2013 is vastgelegd wat de invoervoorwaarden zijn voor vogels uit derde landen. 
Deze verordening vervangt Verordening (EG) Nr. 318/2007 die is komen te vervallen. 
 
Europese Verordening  
Verordening (EU) Nr. 139/2013 stelt de veterinairrechtelijke voorschriften vast voor het 
binnenbrengen van vogels in de Europese Unie en de desbetreffende quarantainevoorschriften. 
De Verordening kunt u terugvinden op www.eur-lex.europa.eu 
 
Er gelden strengere invoerbepalingen dan voorheen werd voorgeschreven. Deze 
invoerbepalingen gelden voor alle in gevangenschap gehouden vogels met uitzondering van:  
• Pluimvee; 
• Vogels ingevoerd voor instandhoudingprogramma’s; 
• Gezelschapsdieren; 
• Vogels bestemd voor dierentuinen, circussen, pretparken of proeven; 
• Vogels bestemd voor instellingen, instituten of centra die zijn erkend overeenkomstig artikel 

13 van Richtlijn 92/65/EEG; 
• Wedstrijdduiven die op het grondgebied van de Unie worden binnengebracht vanuit een 

aangrenzend derde land waar zij normaliter verblijven en die onmiddellijk daarna worden 
losgelaten in de verwachting dat zij naar dat derde land zullen terugvliegen; 

• Vogels ingevoerd uit Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad 
en Zwitserland. 

 
Voor gezelschapsdieren die door particulieren worden meegenomen om als huisdier te houden,  
hanteert de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit een maximum van 5 vogels per persoon. 
Daarnaast is een gezondheidscertificaat nodig, moeten de dieren met de eigenaar meereizen 
en niet voor verkoop of eigendomsoverdracht bestemd zijn. 
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CITES 
Ondanks de strengere invoerbepalingen kunt u wel een CITES-invoervergunning voor vogels of 
vogelproducten krijgen, de CITES-invoervergunning zegt namelijk niets over de 
veterinairrechtelijke voorschriften. Houd er rekening mee dat u de CITES-vergunning 
misschien niet kunt gebruiken. Wij raden u dan ook aan, voordat u een CITES-vergunning 
aanvraagt, eerst na te gaan wat de veterinairrechtelijke voorschriften zijn.  
 
Meer informatie 
Wilt u meer weten over de veterinairrechtelijke voorschriften, dan kunt u uw vragen per e-
mail stellen aan de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, info@nvwa.nl of de database 
Import Veterinair Online (IVO) raadplegen: http://wisdom.vwa.nl/ivo/RaadpleegSysteem.do.  
 

Vragen 
Heeft u na het lezen van dit infoblad nog vragen over CITES? Wij helpen u graag. U kunt op 

verschillende manieren contact met ons opnemen. 

 

Telefoon 

U kunt ons bellen op 088 042 42 42 (keuzemenu optie 1--> optie 5). U belt tegen lokaal 

tarief. 

 

Post 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / CITES-bureau 

Postbus 40225 

8004 DE  Zwolle 

 

Contactformulier  

Ga naar www.rvo.nl » Neem contact op met RVO.nl » Contactformulier 

 

E-mail CITES-bureau 

cites@rvo.nl 

 

Internet 

Kijk ook eens op ons klantportaal voor meer informatie over CITES. Ga naar www.rvo.nl 

 

 

 

 

 

 


