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INTERVIEW ROADMAP POSITIEFLIJST VOGELS/REPTIELEN 2014 

 

Naam organisatie: Adviespraktijk voor Vogels Meppel Datum interview: 8 mei 2014 

Naam geïnterviewde: Drs. Jan Hooimeijer, Adviespraktijk voor Vogels   

Geïnterviewd door:  

- Martien Bokma, Senior Onderzoeker, Wageningen UR Livestock Reseach.  

- Francesca Neijenhuis, Onderzoeker Diergezondheid & Dierwelzijn, Wageningen UR 

Livestock Research 

Galgenkampsweg 4 
7942 HD Meppel 
0522-259455 
www.adviespraktijkvoorvogels.nl    status: concept vs 1 

 

Dhr. Hooimeijer heeft zelf vooraf de vragenlijst digitaal beantwoord. Zijn antwoorden zijn 

integraal weergegeven op pagina 3-9. 

 

AANVULLINGEN OP DE DIGITALE ANTWOORDEN 

 

Hieronder zijn de aanvullingen op de digitale antwoorden samengevat, die in het gesprek 

met dhr. Hooimeijer naar voren zijn gekomen. 

 

Professionaliteit houders 

Kennisniveau van kwekers van vogels en georganiseerde avicultuur is volgens dhr. 

Hooimeijer in het algemeen bijzonder laag en er is sprake van achterhaalde kennis. Geldt 

ook voor onderwijsinstellingen en (para-) veterinairen, dierenwinkels, Partij voor de Dieren, 

Dierenbescherming e.a. Kijkend naar de ontwikkelingen op universiteiten in Duitsland en 

België lijkt het kennisniveau op het gebied van vogels op een hoger niveau te zijn dan in 

Nederland. Op de universiteit in München  doorloopt iedere diergeneeskundestudent 

verplicht twee weken stage in de Kliniek voor Vogels, reptielen, amphibien en vissen.  

Vrijwel geen enkele vogelhouder heeft een (vogel)dierenarts die hij bij problemen raadpleegt. 

Er is geen enkele deskundigheid over vogels vereist bij dierenartsen, dierenwinkels, kwekers 

en houders. Dierenartsen worden niet opgeleid in de vogelgeneeskunde en zijn ondeskundig 

op het terrein van de voeding, de huisvesting , de verzorging, het gedrag en zijn daarmee 

ondeskundig op het terrein van het welzijn van vogels.   (30 jaar geleden was prof. Zwart UU 

een autoriteit op dit gebied). Kennisniveau van dierenwinkels is enorm laag. Keurmerk 

Dierbaar voegt daar niets aan toe. “De handel” heeft geen belang bij hoger kennisniveau van 

houders. Dit werkt sterk belemmerend voor vogelwelzijn. Dhr. Hooimeijer heeft in het 

verleden op verzoek van Dibevo een kennismodule geschreven over vogels. Daar is weinig 

mee gedaan en er was weinig belangstelling voor omdat het facultatief was om de cursus te 

volgen en de cursus geen verkooptraining was.  

Er is volgens dhr. Hooimeijer een houderschapsbewijs nodig die minimale deskundigheid bij 

alle betrokken actoren garandeert. 

 

http://www.adviespraktijkvoorvogels.nl/
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Dhr. Hooimeijer heeft de Vogelbonden herhaaldelijk gewezen op problemen van 

vogelmarkten en op de problemen die het gevolg zijn van handopfok van papegaaien en 

dergelijke.  

Dhr. Hooimeijer was oprichter en voorzitter (1990-2000) van de Werkgroep Besmettelijke 

Vogelziektes waar alle vogelbonden in vertegenwoordigd waren.  Tal van artikelen zijn 

gepubliceerd in de vogelbladen en er is een brochure geschreven “De aanschaf van vogels. 

Hoe voorkomen we problemen” (1998). Deze brochure is officieel uitgegeven mede namens 

de verschillende vogelbonden.  

Met de uitkomst, de conclusies en aanbevelingen is verder niets gedaan en de Werkgroep 

Besmettelijke Ziektes is opgeheven. 

Dhr. Hooimeijer heeft samen met Stichting Papegaai  het initiatief genomen om een 

campagne te starten om te komen tot een verbod op vogelmarkten vanwege de 

welzijnsproblematiek, de verspreiding van besmettelijke vogelziektes en het risico van de 

verspreiding van Chlamydophila als ernstige zoönose.    

Initiatieven ten behoeve van het welzijn en de gezondheid van vogels zijn hem niet in dank 

afgenomen. Ook de broodfokkerij is een vreselijke branche: noemt voorbeeld van honderden 

papegaaien die in het donker in een schuur in 1 m2 kooien worden gehouden; het is een 

vorm intensieve houderij. Dit werkt rachitis in de hand en sterk verminderde vitaliteit van 

jonge dieren.  

In Nederland zijn er inmiddels onvoldoende afzetmogelijkheden voor de gekweekte vogels 

waardoor een groot deel van de gekweekte vogels via de export naar landen zoals Japan, 

Brazilië, Canada enz. verdwijnen. Er zijn vogelexporteurs die zich hier volledig op hebben 

toegelegd. 

Er spelen binnen deze sector grote economische belangen waarbij het welzijn en de 

gezondheid van de vogels ondergeschikt zijn aan commerciële belangen. 

 

Een opvallend fenomeen is dat organisaties zoals de Partij voor de Dieren en de 

Dierenbescherming van mening zijn dat vogels zoals papegaaien domweg niet gehouden 

zouden moeten worden.   

De opmerkelijke consequentie is dat er geen initiatieven worden genomen of initiatieven 

worden ondersteund die in het belang zijn van het welzijn en de gezondheid van deze vogels 

in gevangenschap.  

De stelling van dhr. Hooimeijer is dat de afgelopen 30 jaar de Dierenbescherming geen 

bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van vogels in 

gevangenschap.  

Het kennisniveau binnen de dierenbescherming en binnen de Partij v.d. Dieren op het gebied 

van het welzijn en de gezondheid bij vogels is laag.  

Volgens dhr. Hooimeijer zijn de vogels in gevangenschap daar de dupe van en zijn dus 

feitelijk slachtoffer van het beleid/de politiek van organisaties die zich er op voorstaan op te 

komen voor de belangen van dieren.  

Voorbeeld: Door een particulier werd een in gevangenschap geboren ooievaar via internet 

gekocht. De Partij van de Dieren wilde met veel publiciteit deze ooievaar vrijlaten in de 

natuur op een ooievaarsbuitenstation waar dhr. Hooimeijer als vogeldierenarts aan 

verbonden is. Dhr. Hooimeijer heeft zich verzet en in eerste instantie voorkomen dat de 

ooievaar zou worden losgelaten omdat het niet in het belang van een in gevangenschap 

geboren vogel is om zo maar te worden losgelaten omdat de kans dat een dergelijke vogel 

het gaat overleven zeer klein is en vanwege een serieuze risico dat een dergelijke vogel, 

afkomstig uit de handel, een bedreiging kan zijn voor de wilde populatie door het 
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introduceren van een besmettelijke ziekte. Het ging in deze kwestie bij de Partij v.d. Dieren 

duidelijk niet om het belang van de individuele ooievaar of om het belang van de wilde 

ooievaars. Overleg met betrokken deskundigen was geen onderdeel van het plan. Omdat het 

juridisch niet kon/mocht is er voor gekozen om de ooievaar te laten ontsnappen. Sindsdien is 

er van de ooievaar niets meer vernomen en kan worden aangenomen dat de ooievaar is 

doodgegaan omdat deze niet beschikte over de vaardigheden die nodig zijn om te overleven 

in de natuur.    

Voorbeeld: De Dierenbescherming heeft de campagne van Stichting Papegaai tegen de 

import van papegaaien, gevangen in de natuur, en de campagne tegen de handopfok van 

papegaaien op geen enkele manier ondersteund of er positieve aandacht aan gegeven.  

Als argument is door een stafmedewerker van de Dierenbescherming genoemd dat er niet 

wordt samengewerkt met Stichting Papegaai omdat wordt gesuggereerd dat Stichting 

Papegaai het houden van papegaaien propageert. Bizar omdat Stichting Papegaai 

voortdurend adviseert om geen papegaai aan te schaffen.   

De kennis van dhr. Hooimeijer wordt in NL, waarschijnlijk mede vanwege zijn bijdragen aan 

bovengenoemde campagnes en uitgesproken stellingnames, maar beperkt benut;  

Opmerkelijk is dat dhr. Hooimeijer in het buitenland des te meer voortdurend wordt 

uitgenodigd als spreker op internationale congressen en als docent op universiteiten in het 

buitenland.  

Een positieve ontwikkeling is dat er op dit moment een verzoek ia van 20 DAP’s om door 

dhr. Hooimeijer te worden bijgeschoold op het terrein van de vogelgeneeskunde en op het 

gebied van het gedrag en het welzijn van vogels.   

 

Visie op beoordelingssystematiek positieflijst 

Dhr. Hooimeijer benadrukt dat a) een positieflijst op zich niet bijdraagt aan beter welzijn van 

gehouden vogels en b) dat er op een eventuele positieflijst geen onderscheid moet worden 

gemaakt tussen wilde en gedomesticeerde dieren. Een driedeling in een positieflijst (vrij te 

houden, houden onder voorwaarden en niet te houden) vindt hij nergens op slaan. Een 

zogenaamd gemakkelijke vogel zoals de grasparkiet mag iedereen dan houden, maar ook 

daar is een bepaald kennisniveau, minimale deskundigheid vereist. 

 

Zijn visie indien er een positieflijst vogels moet komen: 

 Alle gehouden vogelsoorten op positieflijst plaatsen 

 Verkopers moeten gecertificeerd zijn en minimaal een bijsluiter/handleiding leveren 

bij de verkochte vogel (kennisoverdracht) 

 Iedere houder moet in het bezit van een houderschapsbewijs, waarmee een minimaal 

kennisniveau is gewaarborgd 

 Bij elke soort op de positieflijst moeten er minimumvoorschriften worden aangegeven 

ten aanzien van huisvesting en verzorging, waar ook op wordt gecontroleerd. Indien 

iemand de betreffende soort niet volgens de richtlijnen kan houden  dan mag deze 

persoon deze soort ook niet houden. 

 

Visie op verminderen werklast bij samenstellen voorschriften soorten op positieflijst 

Voor honderden soorten voorschriften maken is een hele klus. Er zijn 300+ soorten 

papegaaien, daar kun je wel een bepaalde groepering in aanbrengen. Binnen een genus zijn 

papegaaien vaak redelijk vergelijkbaar qua eisen aan huisvesting, verzorging en gedrag. 

Relevante groepen: 

 Kaketoes 
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 Lorries 

 Edelpapegaaien 

 Grijze roodstaarten  

 .. 

Het gaat om 5 – 10 groepen papegaaien met min of meer vergelijkbare houderij-eisen, met 

daarbinnen enkele uitzonderingen (soorten). 

Bij parkieten: soorten op hetzelfde continent als groep beschrijven. Enzovoorts.  

Groepen zijn vrij snel aan te geven door deskundigen. 

 

Waaraan is welzijn van vogels af te meten volgens dhr. Hooimeijer? 

o Kweekresultaten zijn geen indicatie voor welzijn: vogels met sterk onvolwaardige 

voeding, vogelonvriendelijke huisvesting en niet tam kunnen de eerste jaren nog 

kweekresultaten hebben. 

Welzijnsindicatoren: 

o Leeftijd in gevangenschap. Kanaries worden in gevangenschap vaak maar 4 jaar in 

plaats van 18-20 jaar in de natuur; leggen gemiddeld 2.2 ei per legsel i.p.v. 4 eieren. 

Papegaaien met een levensverwachting van 80 jaar gaan veelal al binnen 20-30 

jaar dood. 

o Kweekverwachting op bepaalde leeftijd. Dat het uitzonderlijk is dat er met een 

papegaai nog gekweekt wordt als deze ouder is dan 20-30 jaar geeft aan dat er 

strukturele problemen zijn. Zolang het normaal wordt gevonden dat een grasparkiet 

niet ouder wordt dan 6-8 jaar zijn er structurele welzijnsproblemen en 

gezondheidsproblemen. Dat een kanariekweker van mening is dat een kanarie van 

4 jaar een oude kanarie is, geeft aan dat het slecht gesteld is met de gezondheid en 

het welzijn van kanaries. 

o Zolang het door kwekers niet vanzelfsprekend gevonden worden dat de vogels die 

gehouden worden daadwerkelijk tam zijn, is er spraken van ernstige 

welzijnsproblemen. 

o Huisvesting en verzorging zijn bepalend voor welzijn. Voer in winkels en de voeding 

zoals in het algemeen door kwekers wordt gegeven kunnen worden beschouwd als 

de belangrijkste oorzaak van ziekteverschijnselen zoals luchtwegproblemen en als 

de belangrijkste doodsoorzaak voor vogels.  

o Natuurlijk gedrag?  indicatoren voor afwijkend gedrag: onzekerheidsgedrag (gillen, 

plukken, bijten); eenkennigheid (is heel slecht voor vogels, bv gestoorde vogels na 

handopfok). Een bekend misverstand is overigens dat een papegaai die zich niet 

kaalplukt geen gedragsproblemen zou hebben en dat het welzijn bij deze vogels is 

gewaarborgd.              Positieve indicator: zelfvertrouwen en een relatie met de 

eigenaar/verzorger op basis van wederzijds vertrouwen en wederzijds respect.  

Het welzijn van een in gevangenschap gehouden vogel wordt voor een groot deel bepaald  

door de mogelijkheden die de vogel heeft om natuurlijk / normaal gedrag te vertonen en de 

mogelijkheden heeft om zich te kunnen aanpassen aan de omstandigheden.                                                                          

De campagne tegen handopfok van papegaaien en het scheiden van jonge papegaaien van 

de ouders voordat de jonge vogels volledig zelfstandig kunnen eten is geslaagd op basis van 

het argument dat bij handopfok papegaaien structurele gedragsproblemen voorkomen 

waardoor het welzijn van de vogels ernstig is benadeeld. De ervaring van dhr. Hooimeijer, 

als papegaaiengedragstherapeut, is dat 80% van het gestoorde gedrag bij deze vogels door 

een goede aanpak kan worden opgelost waardoor het welzijn van de vogels sterk kan 
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verbeteren.  Belangrijk daarbij is o.a. om in te spelen op de intelligentie van papegaaien. 

Papegaaien hebben het intelligentie niveau van kinderen van 3-5 jaar. 

 

Visie op vervolgtraject naar positieflijst vogels 

Er is geen goed kennisnetwerk m.b.t. vogels in Nederland. PVH- en LICG bijsluiters zijn van 

onvoldoende niveau waar het vogels betreft. Wie zouden houderijvoorschriften kunnen 

beheren? PVH niet, Dibevo ook niet: zij zijn niet onafhankelijk. Pakara is sterk gelinkt met het 

PVH, is een vereniging van kwekers van papegaaien. Je moet op e.e.a. wijze de kennis uit 

wetenschappelijk onderzoek en bij deskundigen halen en van daaruit tot 

houderijvoorschriften komen.  

Daaromheen moet een onafhankelijke commissie van deskundigen zitten die waarborgen 

dat het proces op onafhankelijke wijze verloopt. 

 

Dhr. Hooimeijer/Stichting Papegaai is bereid om als vogeldierenarts / 

papegaaiengedragstherapeut kennis desgewenst in te brengen in het vervolgtraject naar een 

positieflijst vogels. Dhr. Hooimeijer is zelf bezig om hand-outs te maken met houderij- en 

verzorgingsvoorschriften voor mensen die bij hem een consultatie of cursus volgen binnen 

de Adviespraktijk voor Vogels en ten behoeve van dierenartspraktijken en anderen die zich 

richten op het welzijn en de gezondheid van vogels. 

 

 

 

VRAGENLIJST INTERVIEWS ROADMAP POSITIEFLIJST VOGELS/REPTIELEN 2014 

 

 ANTWOORDEN ZOALS DOOR DHR. HOOIMEIJER DIGITAAL AANGELEVERD 

 

Doelstelling  

1) Het in kaart brengen van de visie van stakeholders op een 

beoordelingssystematiek die toepasbaar is voor het opstellen van een 

positieflijst voor vogels en voor reptielen;  

 

Primair is het dan noodzakelijk om te komen tot criteria die voor alle soorten gelden op 

basis van welzijn en gezondheid en dat er geen selectieve eisen komen die voor de ene 

soort wel en voor de andere soort niet van toepassing zou zijn.  

Zo zijn er geen ethische argumenten of argumenten op basis van biologische verschillen 

om een verschil te maken tussen gedomesticeerde dieren en niet gedomesticeerde 

dieren in gevangenschap.  

Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat er voor gedomesticeerde gezelschapsdieren 

en voor niet gedomesticeerde huisdieren geen uniforme regelgeving is om het welzijn en 

de gezondheid van deze dieren in gevangenschap  te waarborgen.  

Het is voor de hand liggend dat het uitgangspunt van regelgeving, in het belang van 

dieren in gevangenschap, is dat er voor alle diersoorten dezelfde biologische  criteria 

worden gehanteerd t.a.v.  welzijn en gezondheid. 

Dat betekent dat er voor alle diersoorten richtlijnen moeten gelden waarbij het welzijn en 

de gezondheid van het dier en de mens is gewaarborgd. 

Het is aan degene die niet aan de richtlijnen, voor een specifieke soort,  kunnen voldoen 

verboden om deze soort te houden. 
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2) Een indicatie verkrijgen van mogelijkheden om de werklast, nodig voor het 

samenstellen van een positieflijst vogels en een positieflijst reptielen, te 

beperken met behoud van de doelstelling ervan, te weten: het reguleren van 

soorten waarvan het houden door lekenburgers in het algemeen een groot 

risico voor welzijn of gezondheid van mens of dier met zich mee brengt 

 

Frappant is dat ik dan denk aan de grasparkiet die wordt gekocht in de dierenwinkel, 

besmet met Chlamydophila waarbij de eigenaar 3 weken later doodziek is en de 

grasparkiet na 5 jaar doodgaat door voedingsfouten en omdat de grasparkiet 5 jaar niet 

buiten geweest is. Ondanks het feit dat er structureel spraken is van ernstig risico voor 

het welzijn van de vogel en er spraken is van een groot risico voor de gezondheid van 

het dier en de mens ga ik er vanuit dat niemand wil dat de grasparkiet een verboden 

vogel gaat worden. 

Er zijn goede argumenten om te verdedigen dat een groot percentage van de 

hondeneigenaren een groot risico vormt voor het welzijn van de hond en een groot risico 

zijn voor de gezondheid van de mens. Enerzijds de eigenaren van de bekende 

schoothondjes of eigenaren van rashonden met ernstige aangeboren/erfelijke afwijkingen 

en de eigenaren van honden die verantwoordelijk zijn voor tienduizenden hondenbeten. 

Met het verbieden van het houden van specifieke soorten is het echte probleem niet 

opgelost  en zijn de dieren en  degene die deze soorten op een verantwoorde manier 

houden t.a.v. welzijn en gezondheid van mens en dier, gedupeerd. 

 

 

3) Het opstellen van een door de betrokkenen gedragen roadmap naar realisatie 

van een positieflijst vogels en een positieflijst reptielen.  

 

Waar kan ik de criteria vinden die worden gehanteerd om onderscheid te kunnen maken 

tussen soorten? 

Het ligt voor de hand dat het uiteindelijk niet kan gaan om meningen en subjectieve 

overwegingen maar om argumenten die niet alleen juridisch verdedigbaar zijn maar ook 

recht doen aan het welzijn en de gezondheid van de dieren in gevangenschap. 

Het kan ook niet zo zijn dat op basis van excessen of negatieve voorbeelden de 

conclusie getrokken wordt dat een soort niet op een verantwoorde wijze gehouden kan 

worden op basis van de richtlijnen die voor de betreffende soort zijn bepaald. 

 

Naam organisatie:     Datum interview: … 

Naam geïnterviewde:      Geïnterviewd door:  

A. Algemeen 

1. Doel van uw organisatie/aantal leden/focus op diersoorten 

 

Adviespraktijk voor Vogels was Kliniek voor Vogels( 1983-2013).  Opkomen voor de 

belangen van en de gezondheid en het welzijn van vogels als vogeldierenarts met een 

belangrijke nadruk op voorlichting/educatie. 
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Stichting Papegaai: idem met daarnaast de doelstelling om te komen tot wetswijzigingen 

t.b.v. het welzijn van papegaaien.  Campagnes:  “Stop de import van 

wildvangpapegaaien”, “Stop Handopfok”  en  “Stop Vogelmarkten”. 

 

2. Algemene visie op professionaliteit van houders, kwaliteiten en 

tekortkomingen, mogelijkheden om het welzijn van de dieren te verbeteren et 

cetera. 

 

Vogels worden gehouden als gezelschapsvogels waarbij eigenaren afhankelijk zijn van 

de informatie van de verkopers/kwekers/dierenwinkels/dierenartsen.. 

In de genoemde groepen is er geen spraken van enige structurele professionaliteit als 

het gaat om deskundigheid op het gebied van het houden van vogels. 

De opleiding diergeneeskunde biedt studenten diergeneeskunde nauwelijks de 

noodzakelijke scholing en voor zo ver er scholing is, is deze selectief omdat er spraken is 

van een keuze van de student waarbij een groot percentage afstudeert zonder de 

minimale basiskennis. 

Binnen de opleiding tot paraveterinair is er geen serieuze aandacht voor de problematiek 

van vogels. 

Binnen opleidingen zoals het groenhorst college, AOC terra college, van Hall instituut enz 

is het niveau van de opleiding op het gebied van vogels sterk achterhaald en 

onvoldoende. 

Op het niveau van de dierenwinkel sector is het niveau feitelijk dramatisch en zijn 

adviezen en producten vanuit deze sector rechtstreekse doodsoorzaken bij vogels. 

Het kennisniveau van kwekers van vogels en daarmee de deskundigheid binnen de 

georganiseerde avicultuur is dramatisch laag.  Dit niveau is gekoppeld aan het niveau 

van de overige groepen. Het heeft voor een vogelkweker nauwelijks zin om samen te 

werken met “een dierenarts”. Deze situatie is volstrekt anders als het gaat om honden, 

katten, paarden, varkens/pluimvee  enz.. 

 

3. Achtergrond en functie van de geïnterviewde(n) 

 

Vanaf 1983 – 2013 eigenaar , vogeldierenarts van de Kliniek voor Vogels. Gecertificeerd 

papegaaiengedragstherapeut. 

Zie CV. www.adviespraktijkvoorvogels.nl  

Vanaf 1 december 2013 eigenaar van de Adviespraktijk voor Vogels.  

 

4. Bekendheid met en betrokkenheid bij traject systematiek positieflijst 

zoogdieren. 

 

Informatie o.a. via de contacten met het Platform Verantwoord Huisdierenbezit en via 

connecties tijdens congressen. 

B. Visie op beoordelingssystematiek voor positieflijst vogels/reptielen  

5. Hoe staat u tegenover het principe van een positieflijst?  

 

http://www.adviespraktijkvoorvogels.nl/
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Voor zover ik het kan inschatten is “het principe” van een positieflijst dat er dieren zijn die 

gemakkelijk gehouden kunnen worden en dieren die niet gemakkelijk of helemaal niet 

gehouden kunnen worden.   

“Het principe” van de positieflijst is dat er onderscheid is tussen dieren en dat we dieren 

op een verschillende manier moeten indelen op basis van soorten. 

Dat lijkt logisch maar het heeft niets te maken met een principieel uitgangspunt maar is 

meer gebaseerd op subjectieve overwegingen en ethische en morele gronden.  

“Het principe” van de positieflijst gaat niet over het waarborgen van het welzijn van alle 

dieren op basis van gelijkheid waarbij juist geen onderscheid gemaakt wordt tussen 

soorten. 

De praktische consequentie van “”het principe” van de positieflijst is dat een grasparkiet 

of een kanarie zonder twijfel gehouden mag worden maar dat bijvoorbeeld een wasbeer 

niet gehouden mag worden. 

Het ligt voor de hand dat de meerderheid van Nederland het logisch vindt dat een 

wasbeer niet gehouden mag worden, met als uitzondering de dierentuin. 

Zo is het logisch dat primaten niet gehouden mogen worden behalve in de dierentuin en 

in laboratoria waar primaten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ten 

behoeve van de mens. 

De consequentie van”het principe”  van de positieflijst is dat het uitgangspunt niet is dat 

dieren alleen op een verantwoorde manier gehouden mogen worden, op basis van 

deskundigheid waarbij het welzijn en de gezondheid van het dier en van de mens is 

gewaarborgd.  

Bij het hanteren van een positieflijst spelen er andere factoren, belangen en 

overwegingen mee. 

Het betekent in de praktijk dat iedereen een grasparkiet mag kopen via de dierenwinkel 

of de handel. Deze grasparkieten gaan massaal dood door  fouten die worden gemaakt 

op het gebied van de voeding, de huisvesting, de verzorging en het gedrag.  

De eigenaar van de grasparkiet is niet in overtreding. 

Het betekent dat een eigenaar die een wasbeerverblijf heeft ingericht volgens de normen 

en eisen die gelden in de dierentuinwereld wel in overtreding is. 

 

Deze andere overwegingen dan het waarborgen van welzijn en gezondheid zijn veelal 

niet gebaseerd op deskundigheid t.a.v. dierenwelzijn maar op overwegingen gebaseerd 

op “politieke motieven” en andere belangen.. 

 De roep op het verbieden van het houden van wasberen komt uit de hoek van 

dierenwelzijnsorganisaties waarbij andere motieven meespelen dan deskundigheid. Het 

populistisch inspelen en manipuleren van ”het grote publiek” speelt daarbij een grote rol. 

Voorbeeld van populisme en manipuleren: De Dierenbescherming heeft samen met de 

Partij voor de Dieren kans gezien om het afschieten van verwilderde katten in 

natuurgebieden te verbieden terwijl deze organisaties niet tegelijkertijd katteneigenaren 

laten weten dat het onverantwoord en zelfs  illegaal is om huiskatten willens en wetens 

los te laten lopen.  

Er zijn goede argumenten dat het los laten lopen van huiskatten niet in het belang is van 

de kat zoals dat ook geldt voor honden ( en andere gezelschapsdieren).  

De dierenbescherming is tegen het afschieten van verwilderde katten in de natuur die 

een bedreiging vormen voor beschermde en bedreigde wilde dieren terwijl er tegelijkertijd 

in Nederland onder de paraplu van de Dierenbescherming in asiels katten worden 
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doodgemaakt en massaal gecastreerd/gesteriliseerd omdat er domweg veel te veel van 

zijn.. 

De Dierenbescherming zal het er mee eens zijn dat wasberen niet meer gehouden 

mogen worden maar heeft er geen moeite mee dat katten massaal worden doodgereden 

omdat katteneigenaren de kat laten loslopen. 

 

 

Een belangrijk argument tegen “de positieflijst” is de consequentie dat dieren vervolgens 

letterlijk in de illegaliteit verdwijnen en dat eigenaren van verboden dieren niet de juiste 

weg behandelen als het gaat om het inschakelen van veterinaire hulp/begeleiding enz. 

Ook zal de handel dan in de illegaliteit verdwijnen met alle negatieve gevolgen voor het 

dierenwelzijn. 

Het risico is zeer reëel dat de waarde van deze illegale dieren zal stijgen waardoor er een 

commercieel illegaal circuit gaat ontstaan zoals dat ook nu al bestaat bij de illegale 

handel in bedreigde en beschermde soorten. 

Met een verbod gaat het houden van deze dieren niet verdwijnen omdat er geen 

regulatie aan de orde is in het belang van de dieren maar domweg een verbod. 

Het trieste daarbij is dat juist dieren die door eigenaren op een deskundige manier 

worden gehouden rekening houdend met het welzijn en de gezondheid van het dier de 

dupe zijn van “het principe” van de positieflijst. 

Tijdens een recent congres in München is mij heel duidelijk geworden dat dit in hoge 

mate ook speelt binnen de herpetologie. Binnen deze wereld is er spraken van een hoge 

mate van deskundigheid bij de houders en is er spraken van samenwerking met 

deskundigen. 

Als ik dat vergelijk met de deskundigheid van de gemiddelde eigenaar/kweker van 

papegaaien, grasparkieten, kanaries en vogels in het algemeen is de situatie bij vogels 

ronduit dramatisch. 

 

6. Hoe zou een beoordelingssystematiek voor een positieflijst vogels/reptielen er 

volgens u uit kunnen zien en waarom?  

 

Het is in het belang van alle gehouden dieren dat er richtlijnen/protocollen worden 

ontwikkeld voor het verantwoord houden van alle dieren die in gevangenschap worden 

gehouden. 

Of het nu gaat om edelherten in de Oostvaardersplassen of kolibries in de vlindertuin van 

een dierentuin.  

Het betekent dat er heel veel dieren zijn die door heel veel mensen niet gehouden 

kunnen worden als er duidelijke eisen en voorwaarden zijn waar men aan moet voldoen 

om deze dieren te kunnen houden. 

Een dergelijke regelgeving gaat uit van het algemene principe dat dieren alleen 

gehouden kunnen/mogen worden als wordt voldaan aan richtlijnen die bedoeld zijn om 

de gezondheid en het welzijn van dieren te waarborgen. 

Dat is een principieel uitgangspunt waar alle dieren van profiteren.  

Van ”het principe” van de positieflijst profiteren de dieren in het algemeen niet. 

 

7. Wanneer en hoe kan de praktijkkennis van dierhouders als 

ervaringsdeskundigen de wetenschappelijke basis aanvullen? 
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Binnen de vogelhouderij is mijn ervaring dat vogelhouders met ervaring in het algemeen 

uitblinken in gebrek aan deskundigheid en moeite hebben om professionele 

deskundigheid te accepteren. 

Het kennisniveau is vaak blijven steken bij 30 jaar geleden. 

De waarde van ervaringen zal afhangen van de aantoonbare kennis van deze houders. 

Voordat ervaringen serieus genomen worden zal het noodzakelijk zijn om de 

deskundigheid te toetsen.  

Het gegeven dat er nakomelingen worden geboren is niet per definitie een blijk van 

deskundigheid of een teken dat het welzijn van de vogels is gewaarborgd. 

Veel vogels worden binnengehouden en komen niet buiten terwijl er wel kweekresultaten 

zijn. 

Vogels kunnen met sterk onvolwaardige voeding en vogelonvriendelijke huisvesting de 

eerste jaren nog kweekresultaten hebben, enz. 

Kijken we naar de levensverwachting van het dier dan vallen de meeste dierhouders al af 

omdat mijn ervaring is dat vogels in het algemeen niet eens 1/3 halen van de 

levensverwachting door structurele fouten in het management. 

Daarnaast is het van belang om te kijken naar de problemen/ziektes die spelen en de 

daar aan gekoppelde doodsoorzaken. 

Een kweker van Grijze roodstaarten kan wel 30 jaar kweken met Grijze roodstaarten 

maar als er rachitis wordt gevonden bij jonge papegaaien en de oudste papegaai in zijn 

bestand is 16 jaar oud, dan is duidelijk dat niemand belang heeft bij deze 

ervaringsdeskundige.  Zeker als blijkt dat deze “’ervaringsdeskundige” nog altijd zijn 

papegaaien zaadmengsels geeft als voeding en niet nauw samenwerkt met een 

vogeldierenarts. Deze “ervaringsdeskundigen” zijn hooguit nuttig om te leren van de 

structurele fouten die gemaakt worden. 

 

8. Is er sprake zijn van een zoönoserisico en zo ja, op welke wijze dient volgens u 

daarmee rekening worden gehouden? Zo nee: op grond waarvan bent u die 

mening toegedaan? 

 

Vanzelfsprekend is de belangrijkste zoönose de problematiek van Chlamydophila en 

deze problematiek wordt tot op heden niet serieus genomen binnen de georganiseerde 

avicultuur maar ook zeker niet door de overheid en binnen mijn vakgebied. In de loop van 

de jaren zijn er meerdere contacten geweest met o.a. de GGD en het is schokkend om te 

ervaren hoe de problematiek wordt genegeerd. 

Via tentoonstellingen, via dierenwinkels en vanzelfsprekend via vogelmarkten is er een 

voortdurende verspreiding en risico op deze zoönose. 

Stichting Papegaai en de Adviespraktijk voor Vogels zijn een campagne gestart om te 

komen tot een verbod op vogelmarkten vanwege het welzijn, de verspreiding van 

besmettelijke ziektes en het risico van de verspreiding van Chlamydophila. Kijkend naar 

de problematiek is het verbijsterend dat deze handel is toegestaan in de wetenschap dat 

dit ondenkbaar/verboden is met honden, katten, varkens, koeien enz. 

Het is een typisch voorbeeld waarbij de overheid en de samenleving accepteert dat er 

spraken is van selectieve regelgeving op het gebied van het welzijn van dieren en de 

verspreiding van besmettelijke ziektes. 

Feitelijk wordt er met een positieflijst opnieuw uitermate selectief omgegaan met de eisen 

t.a.v. het welzijn en de gezondheid van dieren.  
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C. Beperken van de omvang positieflijst met behoud doelstelling 

9. Op welk niveau kan toelating volgens u worden geregeld (soort, genus, familie, 

orden)? Wat is uw mening over toelating van de hele genus als één soort van 

die genus op de positieflijst staat? Wat is uw mening over toepasbaarheid van 

‘gidsdieren’? (al dan niet in samenhang bezien met geografische verspreiding). 

Aan welke criteria zouden ‘gidsdieren’ dan moeten voldoen? Hoe kunnen 

‘gidsdieren’ worden geïdentificeerd? 

 

Door mij is al aangegeven dat het streven zou moeten zijn om te komen met criteria waar 

houders van dieren aan moeten voldoen om het welzijn en de gezondheid van de 

(individuele) dieren te waarborgen. Ik durf de stelling aan dat de gemakkelijke en 

massaal gehouden dieren er gemiddeld slecht aan toe zijn t.a.v. het welzijn en de 

gezondheid en dat deze situatie niet zal verbeteren door het implementeren van een 

positieflijst.  

Er is reden om aan te nemen dat eigenaren van minder gemakkelijke dieren en dieren 

die veel minder in gevangenschap gehouden worden zich beter verdiepen in de 

achtergronden van het dier dan de eigenaar van een populair gedomesticeerd huisdier.  

 

 

10. Welke andere mogelijkheden ziet u om de omvang van een positieflijst vogels 

en/of reptielen te beperken met behoud van de doelstelling (10.000 

vogelsoorten en 10.000 reptielensoorten beoordelen is onuitvoerbaar)? 

 

Het is onmogelijk om onderscheid te gaan maken tussen soorten en dat lijkt mij ook een 

juridische jungle. Het zal juridisch aantoonbaar zijn dat er na het implementeren van een 

positieflijst,  houders zijn van “verboden dieren” waarbij het welzijn en de gezondheid van 

deze dieren, dankzij de aantoonbare deskundigheid van de houder,  beter is 

gewaarborgd dan bij dieren die niet verboden zijn. Het is heel goed denkbaar dat er 

houders zijn waarbij het welzijn en de gezondheid van de dieren beter gewaarborgd is 

dan in de gemiddelde dierentuin waar de (verboden) dieren wel gehouden mogen 

worden. 

Als voorbeeld kan gedacht worden aan het houden van kolibries in gevangenschap 

waarbij speciale deskundigheid t.a.v. de voeding, de huisvesting(klimaatbeheersing) en 

de verzorging vereist is. Er wordt door mij van uit gegaan dat houders van kolibries over 

veel deskundigheid beschikken op het gebied van het houden van deze soorten. 

Tegelijkertijd zijn er goede argumenten dat houders van grasparkieten , papegaaien, 

zebravinken of kanaries in het algemeen niet beschikken over de vereiste deskundigheid 

om deze soorten te houden. 

Het welzijn en de gezondheid een soort wordt dus meer bepaald door de deskundigheid 

en mogelijkheid van de eigenaar dan door het soort vogel. 

 

11. Zijn er volgens u verschillen tussen zoogdieren en vogels/reptielen, die 

rechtvaardigen dat de positieflijst vogels/reptielen op een andere wijze wordt 

ingestoken? Zo ja, wat zijn die verschillen en wat betekenen ze voor uitwerking 

van de positieflijst vogels/reptielen? 
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Als het uiteindelijk de bedoeling van de wetgeving is om te komen tot een positieflijst om 

daarmee het welzijn en de gezondheid van dieren in gevangenschap te waarborgen dan 

zal dit binnen de vogelhouderij verstrekkende gevolgen hebben omdat met name de 

“gewone vogels” zoals de kanarie, de grasparkiet, de valkparkiet, de agapornis, de Grijze 

roodstaart papegaai en “de kakatoe” de dupe zijn van ondeskundigheid bij de houders, 

de kwekers, de verkopers en dierenartsen. 

In zijn algemeenheid lijkt het mij dat er op dit punt een groot verschil kan zijn met het 

houden zoogdieren en reptielen omdat er een hogere basiskennis en deskundigheid 

aanwezig is bij deze houders dan bij de houders van de veel gehouden vogelsoorten. 

 

12. Ziet u een relatie tussen de CITES lijst en de soorten op de positieflijst? Ziet u 

een relatie met de Flora- en Faunawet en de soorten op de positieflijst? 

 

De uitgangspunten van de CITES-regelgeving en de Flora- en Faunawet zijn volstrekt 

anders dan wetgeving om het welzijn en de gezondheid van dieren in gevangenschap te 

waarborgen. Binnen de CITES-regelgeving en de Flora en Faunawet gaat het om het 

belang van de soorten.  Binnen de discussie over “de positieflijst”  gaat het om het welzijn 

en de gezondheid van het individuele dier in gevangenschap. 

      Voor mij is er dan ook geen relatie. Uiteindelijk zijn er geen argumenten om anders  

      aan te kijken tegen het welzijn en de gezondheid van dieren in gevangenschap die  

     vallen onder CITES  regelgeving of de Flora en faunawet.. 

 

13. Welke soorten zouden volgens u niet in aanmerking moeten komen voor 

plaatsing op een positieflijst en waarom? 

 

Dieren waarbij deskundigen het er over eens zijn dat deze niet in gevangenschap 

gehouden kunnen worden zonder dat het welzijn en de gezondheid in het geding is. 

Feitelijk is deze vraag “de vraag” over welke dieren kunnen wel en welke dieren kunnen 

niet in een dierentuin gehouden worden. Olifanten, giraffes , cheeta’s kunnen blijkbaar 

wel maar er zijn dierentuinen waarbij duidelijk is dat deze dierentuinen deze dieren niet 

zouden mogen houden. 

Dus het domweg vragen naar een soort die niet gehouden mag worden is een foute 

vraag. 

 

14. Zijn houderijvoorschriften nodig? Zo ja, voor welke soorten en welke informatie 

moeten deze houderijvoorschriften omvatten? Zijn opleidingseisen nodig voor 

verkopers/houders? 

 

Als het gaat om het welzijn en de gezondheid van dieren die in gevangenschap worden 

gehouden is het essentieel dat er houderijvoorschriften zijn. De afgelopen 45 jaar is dat 

voor de landbouwhuisdieren ”geregeld”  en zijn er houderijvoorschriften voor een 

hondenasiel/pension. Kijken we naar de houderijvoorschriften voor pluimvee dan is 

duidelijk dat het gaat om een afweging tussen economische belangen en het belang van 

het dier. Deze economische belangen vallen weg als houders dieren houden waarbij het 

niet gaat om professionele houderij maar om hobby of gezelschap. 

Het is ronduit belachelijk dat er geen opleidingseisen zijn voor verkopers/houders en 

kwekers van dieren en dat er niet op zijn minst een geschreven handleiding verplicht is 

zoals deze wel wordt meegegeven als je een telefoon koopt. 
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Dieren in gevangenschap hebben belang bij opleidingseisen en deskundigheid bij 

degene die geacht worden deskundig te zijn.  

Dat zijn in eerste instantie de kwekers, de verkopers en de houders maar ook 

dierenartsen, dierenartsassistenten en dierverzorgers. 

D. Gedragen roadmap naar realisatie van positieflijst vogels/reptielen 

15. Welke processtappen zijn volgens u achtereenvolgens noodzakelijk om te 

komen tot een gedragen positieflijst voor vogels en reptielen? 

 

Zoals aangegeven hebben dieren in gevangenschap er belang bij dat deze op een 

deskundige manier worden gehouden waarbij het welzijn en de gezondheid zijn 

gewaarborgd.                  Dieren in gevangenschap hebben geen belang bij een 

positieflijst. 

Dieren in gevangenschap die niet gehouden mogen worden hebben zeker ook geen 

belang bij een positieflijst. 

 

16. Op welke wijze dienen wetenschappers en experts uit het veld bij deze 

processtappen te worden betrokken? 

 

De eerste vraag is ; welke wetenschappers en welke experts en op basis van welke 

criteria worden mensen ingehuurd als deskundigen. 

Bij mij is er wantrouwen als wetenschappers en ”experts”  van mening zijn dat er een 

positieflijst moet komen.   

Op grond van welke wetenschappelijke argumenten, deskundigheid  en biologische 

danwel ethische criteria maken deze wetenschappers verschil tussen de diersoorten die 

in gevangenschap gehouden kunnen/mogen worden.                                                                  

In hoeverre wordt er rekening gehouden met het welzijn en de gezondheid van de 

individuele dieren en welke invloed hebben andere factoren op de criteria. 

Zijn wetenschappers bereid en in staat om weerstand te bieden aan populisme en eisen 

vanuit de hoek van “dierenliefhebbers” met meningen die gebaseerd zijn op emoties 

ofwel broodje aap verhalen.  

Dat wordt in ieder geval een document om reikhalzend naar uit te kijken   

 

17. Welke bijdrage zou u/uw organisatie zelf willen leveren? Welke rol ziet u 

weggelegd voor uw organisatie en voor de overkoepelende organisatie? 

 

Vanzelfsprekend is er de bereidheid om mee te denken en bij te dragen aan regelgeving 

in het belang van het welzijn en de gezondheid van dieren in gevangenschap. 

Het is de bedoeling om de genoemde argumenten tegen een positieflijst onder de 

aandacht te brengen bij een breed publiek via onze websites, nieuwsbrieven en tijdens 

evenementen. Vanzelfsprekend  bij de politiek en bij verschillende organisaties die zich 

bezighouden met deze problematiek. 

 

18. Welke andere partij ziet u als belangrijke stakeholder in dit proces, wie moeten 

we zeker ook interviewen? 
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Ik kan me voorstellen dat dierentuindierenartsen een andere kijk hebben op een 

positieflijst dan de directeur van de dierenbescherming en de Partij voor de Dieren.  

De belangrijkste stakeholders zijn wat mij betreft organisaties en deskundigen die zich 

professioneel bezighouden met het verantwoord houden van dieren in gevangenschap 

met de nadruk op welzijn en gezondheid.  

Organisaties zoals Dibevo maar helaas ook organisaties binnen de georganiseerde 

avicultuur hebben zich de afgelopen jaren niet bepaald gemanifesteerd als organisaties 

die zich op basis van deskundigheid richten op het welzijn en de gezondheid van vogels 

in gevangenschap. 

Dibevo is verantwoordelijk voor de extreem vogelonvriendelijke en ondeskundige handel 

in vogels via dierenwinkels en de handel/verkoop van producten waarvan aantoonbaar is 

dat deze beschouwd kunnen worden als doodsoorzaak bij vogels. 

De georganiseerde avicultuur is o.a. verantwoordelijk voor het organiseren van 

vogelmarkten in Nederland en binnen de georganiseerde avicultuur spelen commerciële 

belangen een grote rol. 

Heel bijzonder is in dit verband dat vogels vrijwel uitsluitend worden gekweekt en 

verhandeld door en via hobbyisten. Vogels worden gekweekt met de bedoeling om deze 

te verkopen en daarmee is er spraken van een commerciële activiteit. Opmerkelijk 

daarbij is dat daarbij niet gaat om professionele deskundigheid waarbij “vakkennis” een 

belangrijke rol speelt zoals wel het geval is bij een professionele pluimveehouder en de 

pluimveehouderij als professionele bedrijfstak. 

Binnen de professionele pluimveehouderij is er veel deskundigheid op het terrein van de 

voeding, de huisvesting, de verzorging en de problematiek van (besmettelijke)ziektes. 

Dit in tegenstelling tot de hobbymatige houderij van vogels ( inclusief kipjes).  

 

Helaas zijn de meningen van degene die zich niet professioneel bezighouden met het 

welzijn en de gezondheid van dieren in gevangenschap in meerdere opzichten in de 

meerderheid en spelen er al gauw andere belangen een rol dat het beoogde welzijn van 

het dier.   

Dat geldt in hoge mate voor de houderij en de individuele houders maar ook om 

organisaties zoals de Dierenbescherming en andere organisaties die zich bezighouden 

met dierenwelzijn. 

 

De politieke keuze om te komen tot een positief lijst maakt al duidelijk dat er andere 

belangen een rol spelen dan de belangen van de vogels/dieren die in gevangenschap 

worden gehouden. 

 

Mijn inschatting is dat daardoor het nastreven van het welzijn en de gezondheid van 

dieren in gevangenschap niet het enige en mogelijk zelfs niet het  belangrijkste criterium 

zal zijn binnen de besluitvorming. 

 

Het betekent dat uiteindelijk vogels in gevangenschap de dupe zijn van een 

uitkomst die voor een groot deel bepaald wordt door andere belangen dan de 

belangen van de individuele vogels.  

 

 

 

 

DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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