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1 Onderwerp 

 In gevangenschap levende vogels (hierna vogels genoemd), die ingevoerd worden uit 3e-

landen, moeten na invoer ondergebracht worden in erkende quarantaine inrichting (hierna 

quarantaine genoemd) en moeten gedurende de quarantaine periode getest worden op AI 

en NCD. 

Deze instructie beschrijft de werkzaamheden van de NVWA die verbonden zijn aan de 

quarantaine.  

De werkzaamheden bestaan uit 2 onderdelen: 

1. de erkenningverlening en erkenningonderhoud van de quarantaine 

2. de aan- en afvoer van vogels in de quarantaine 

 

De  instructie is niet van toepassing op: 

- Pluimvee 

- vogels bestemd voor erkende geconsigneerde inrichtingen 

- vogels die als gezelschapsdier gedefinieerd zijn én de eigenaar vergezellen (max. 5 

vogels) 

 

2 Wettelijke basis 

2.1 EU-regelgeving 

 2016/429 Diergezondheidsverordening (Animal Health Regulation) 

 2019/692 Gedelegeerde Verordening met regels bij binnenkomst in de EU en de 

procedures na binnenkomst van dieren en levende producten 

2.2 Nationale wetgeving 

 Regeling en besluit Diergezondheid;   

 

3 Begrippen 

  

erkende quarantaine 

inrichting 

een inrichting waar dieren het geïsoleerd worden gehouden ter 

voorkoming van direct of indirect contact met dieren buiten de 

epidemiologische eenheid, teneinde de verspreiding van één of meer 

specifieke ziekten te voorkomen terwijl de geïsoleerde dieren voor een 

bepaalde tijdsduur worden geobserveerd en in voorkomend geval 

worden getest en behandeld; 

In gevangenschap 

levende vogels: 

andere vogels dan pluimvee die om andere dan voor productie van 

vlees of eieren voor consumptie redenen in gevangenschap worden 

gehouden, waaronder vogels die voor voorstellingen, races, 

tentoonstellingen, wedstrijden, de kweek of de verkoop worden 

gehouden; 
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Verklikkervogels: vogels die als hulpmiddel voor diagnosedoeleinden in het kader van de 

quarantaine gebruikt worden;  

 

4 Benodigdheden 

• https://www.kvk.nl/  

• Toegang tot (M)SPIN en OBIEE 

• Eventueel: Persoonlijke beschermingsmiddelen  

 

5 Werkzaamheden 

 

5.1  Werkwijze erkenningverlening en erkenningonderhoud  

 

Nadat een erkenningsaanvraag is ingediend en vastgelegd in MOS, wordt door het Team 

Klantbestand en Verleningenbeheer de erkenningsaanvraag uitgezet bij een daartoe 

aangewezen en bevoegde toezichthoudend dierenarts van VKE (officiële dierenarts, OD).  

 

De quarantaine inrichting moet beschikken over een protocol met procedures en die moet 

minimaal de volgende onderdelen bevatten: 

- Faciliteiten en Inrichting 

- Toegang tot de quarantaine 

- Werkwijze en hygiëne  

- Afvoer materiaal tijdens quarantaine 

Dit protocol wordt op verzoek van de OD voorafgaand van de inspectie door de aanvrager 

ingediend bij de OD. 

Voorafgaand aan de ingangsinspectie wordt ook gekeken of de NAW-gegevens zoals de 

inrichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel overeen komen met de NAW-

gegevens in de erkenningsaanvraag. Indien deze niet overeen komen wordt de aanvraag 

afgewezen. 

 

Tijdens het uitvoeren van de gehele ingangsinspectie wordt de bijbehorende (M)SPIN lijst 

gevolgd: AL QUA vogels. 

Indien er tekortkomingen worden geconstateerd worden deze besproken met de aanvrager 

en worden er termijnen gesteld waarbinnen de tekortkomingen opgelost moeten zijn. Dit 

wordt schriftelijk bevestigd. 

Indien er geen tekortkomingen zijn wordt er een positief advies voor de erkenning 

uitgebracht via de teamleider. 

 

Bij bedrijven, die al erkend zijn, staan onder het toezicht van de officiële dierenarts. 

Minimaal 1 keer per jaar wordt een audit uitgevoerd om te controleren of de werkwijze en 

inrichting van het bedrijf nog voldoet aan de eisen van Verordening.  

https://www.kvk.nl/
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Ook indien er gedurende het jaar helemaal geen aanvoer in de quarantaine wordt gemeld 

door de eigenaar, wordt de quarantaine 1 keer per jaar geaudit door een NVWA-dierenarts. 

 

Indien er tekortkomingen worden geconstateerd worden deze besproken met de aanvrager 

en worden er termijnen gesteld waarbinnen de tekortkomingen opgelost moeten zijn. 

Indien bij herinspectie blijkt dat de tekortkomingen niet opgelost zijn kan een schorsing- 

en/of intrekking procedure worden gestart. 

 

5.2  Werkwijze bij aanvoer vogels in een quarantaine 

De actuele lijst van in Nederland erkende vogelquarantaine inrichtingen is te vinden op de 

website van de NVWA onder erkenningen - veterinaire inrichtingen. 

 

NB: Aanvoer is alleen mogelijk uit vermeerderingsbedrijven die geïnspecteerd en erkend 

zijn door de bevoegde autoriteit van het exporterende derde land, zie link : 

 untitled (europa.eu) 

 

De NVWA-planning afdeling in Zwolle of Eindhoven, afhankelijk van waar de quarantaine is 

gelegen, wordt minimaal 1 werkdag vóór de datum van aankomst van de vogels door de 

quarantainehouder per e-mail of via meldingsformulier op website NVWA  op de hoogte 

gebracht van de geplande aanvoer van vogels.  

De vogels moeten tenminste 30 dagen in de erkende quarantaine verblijven. Na afloop 

wordt de quarantaine gereinigd en ontsmet conform het protocol en volgt een leegstand 

van minimaal 7 dagen. 

 

5.2.1  Werkzaamheden NVWA 

 

Minimaal aan het begin en aan het einde van de quarantaineperiode wordt de quarantaine 

door de NVWA geïnspecteerd. De afdeling planning zorgt ervoor dat een controleur of OD 

ingepland wordt voor deze werkzaamheden. 

Binnen 2 werkdagen na aankomst van de vogels op de quarantainevoorziening verricht de 

controleur de overeenstemmingscontrole en de klinische controle. Hierbij wordt het inslag 

gedeelte van het formulier volgens bijlage 2 ingevuld. Dit formulier bij het register op het 

quarantainebedrijf bewaard. 

Gedurende de quarantaineperiode kan de controleur steekproefsgewijs extra controles 

uitvoeren. 

Indien daar aanleiding toe is (b.v. verhoogde vogelsterfte) wordt de NVWA 

bedrijvenbeheerder /OD geïnformeerd en neemt die het toezicht over. 

Nadat de 30 dagen quarantaine zijn doorlopen, wordt de quarantaine gecontroleerd door de 

OD. Het uitslag gedeelte van het formulier volgens bijlage 2 ingevuld door de OD. Het 

formulier wordt toegevoegd aan het uitslagregister van de quarantaine. Indien de 

https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-09/ia_trade_poultry_establishment_captive_bred_birds.pdf
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testresultaten negatief zijn en de vogels klinisch gezond zijn, wordt met een schriftelijke 

verklaring de zending vrijgegeven voor verplaatsing buiten de quarantaine (zie bijlage 3) 

 

5.2.2  Werkzaamheden dierenarts van de quarantaine 

In de dagelijkse gang van zaken worden de werkzaamheden uitgevoerd door de practicus 

die als dierenarts aan het bedrijf is verbonden. Gedurende de quarantaineperiode voert hij 

onderstaande werkzaamheden uit: 

- het maken van afspraken met de officiële dierenarts betreffende de frequentie van de 

controles en het tijdstip waarop de monsternames door hem worden uitgevoerd; 

- de uitvoering van de voorschriften met betrekking tot de bemonsterings- en 

testprocedures voor NCD en AI (zie bijlage 1); 

- direct overleg met de officiële dierenarts indien zich binnen de quarantaineperiode 

calamiteiten voordoen of indien de uitslagen van de testen hiertoe aanleiding geven; 

- houdt ten behoeve van de officiële dierenarts een gedetailleerd overzicht bij van alle 

werkzaamheden die hij gedurende de quarantaineperiode, in de kaders van de 

regelgeving,  heeft uitgevoerd. 

- Aan het einde van de quarantaineperiode stelt hij dit overzicht ter beschikking van de 

NVWA.  

 

5.2.3 maatregelen bij NCD, AI of papegaaienziekte 

Indien tijdens de quarantaineperiode wordt vermoed dat er een of meer vogels met NCD of 

AI zijn besmet worden onmiddellijk de maatregelen genomen die gelden bij verdenkingen 

of uitbraken van aangifteplichtige ziekten. Er wordt dus direct melding gedaan aan de 

NVWA en de afdeling NVIC van de NVWA neemt vervolgens de afhandeling van de 

verdenking/uitbraak over. 

Indien tijdens de quarantaineperiode wordt vermoed, of vastgesteld, dat papegaaiachtigen 

besmet zijn met Chlamydia psittaci wordt ook onmiddellijk de NVWA op de hoogte gesteld. 

Indien Chlamydia psittaci wordt vastgesteld zal vanuit de NVWA een verplichte behandeling 

van dieren ingesteld worden en wordt de quarantaine periode met minimaal 2 maanden 

verlengd. 

6 Registraties en archivering 

6.1 Registratie 

Bevindingen worden door het inspectieteam vastgelegd in de (M)SPIN-lijst “AL QUA vogel”.  

 

6.2 Archivering 

Ingevoerde (M)SPIN-lijsten worden automatisch gearchiveerd in SPIN, en zijn ter inzage 

beschikbaar in OBIEE.  

De houder van de quarantaine zorgt voor archivering van het in- en uitslag formulier en 

vrijgave verklaring van de OD gedurende minimaal 3 jaar 
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7 Interventie 

7.1  Verantwoordelijkheden 

De quarantaine houder is verantwoordelijk voor de erkenning en het naleven, dan wel, 

doen naleven van de regelgeving;  

De officiële dierenarts is verantwoordelijk voor het toezicht op de gang van zaken en de 

uitvoering van de werkzaamheden in de quarantainefaciliteiten gedurende de volledige 

quarantaineperiode;   

De dierenarts van de quarantaine; is verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

werkzaamheden gedurende de volledige quarantaineperiode.  

 

7.2  Interventie 

Zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-

producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/eisen-eu-landen/k-lv-aldiu-01-

certificering-levend 

 

8 Arbo, milieu en veiligheid 

In het kader van de bioveiligheid dient te officiële dierenarts de hygiëneregels toe te passen 

van het quarantaine protocol. 

Binnen de quarantaine dient het personeel en de dierenarts zich te volledig conformeren 

aan het quarantaine protocol van het bedrijf. 

 

9  Bijlagen 

Onderstaande bijlage is gepubliceerd als apart document: 

 

Bijlage 1 Onderzoeks en bemonsteringsprotocol 

Bijlage 2 Inslag-/ uitslagformulier 

Bijlage 3 Vrijgave verklaring 

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/eisen-eu-landen/k-lv-aldiu-01-certificering-levend
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/eisen-eu-landen/k-lv-aldiu-01-certificering-levend
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-dieren-dierlijke-producten/documenten/export/veterinair/ks-documenten/eisen-eu-landen/k-lv-aldiu-01-certificering-levend

