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               Keurmerk Kwekers Pakara. 

                            (COPYRIGHT PAKARA) 

De voornaamste doelstelling van de bond Pakara is het bevorderen van het welzijn van papegaaien, 

zowel in gevangenschap als ook in de vrije natuur. Het is belangrijk dat kwekers zich verenigen in dit 

orgaan om kennis en passie voor papegaaien bijeen te brengen en te houden. Om die reden komen 

uitsluitend kwekers die lid zijn van Pakara voor certificering in aanmerking. 

Het doel hiervan is dat aangesloten kwekers door een vorm van certificering zich kunnen 

onderscheiden van overige kwekers. Hiervoor moet een kweker bij het kweken van zijn papegaaien 

aan de zorgvuldigheidseisen van Pakara voldoen, zowel op het gebied van de kweek, verkoop, 

gezondheid, gedrag als huisvesting. Een en ander moet minimaal overeenkomen met de wettelijke 

eisen die hierbij van toepassing zijn. Aanvullend moet de kweker voldoen aan een aantal extra 

(welzijn) eisen van Pakara. 

Certificering wil zoveel zeggen als een kwaliteitswaarborg op de wijze waarop een product tot stand 

is gekomen. De onderwerpen waarop de kwaliteitswaarborg van toepassing is moeten worden 

beschreven en de betrokken partijen moeten aan de overeengekomen regels voldoen. En dat niet 

alleen om certificering te kunnen toekennen, maar ook om het te kunnen ontvangen. Certificering 

betekent nadrukkelijk geen garantie. De wet geeft een koper van een dier ruime mogelijkheden om bij 

een miskoop verhaal te halen bij de verkoper. Certificering wordt in het leven geroepen om die 

miskoop te vermijden, door zorgvuldig en verantwoord kweekgedrag van de verkoper en door een 

verstandige aankoop van een goed voorgelichte koper. En als er zich toch problemen voordoen, dan 

geeft de koop bij een gecertificeerde kweker de garantie op een juiste afhandeling van het probleem. 

De twee kernbegrippen bij certificering zijn: verantwoord en zorgvuldig. Gecertificeerde kwekers 

geven geen ‘levenslange garantie’ op kuikens, maar staan wel garant voor een verantwoord en 

zorgvuldig gekweekte vogel. Dat betekent dat minimaal aan alle voorwaarden van de certificering is 

voldaan.  

Om voor certificering in aanmerking te komen moet de kweker zich committeren aan de regels zoals 

vermeld en vastgesteld in deze ‘Gedragscode’. Kwekers kunnen dit aantonen door de ingevulde en 

ondertekende overeenkomst in te sturen, waarmee men verklaart dat men volgens de regels die 

vermeld zijn in deze ‘Gedragscode’ zal handelen. Het bestuur van Pakara beslist of aan de kweker het 

Keurmerk Kwekers Pakara certificaat toegekend wordt. Het certificaat wordt verstrekt voor de 

periode van 1 (kalender) jaar. Of gecertificeerde kwekers zich ook blijvend aan de afspraken houden, 

zal minimaal jaarlijks worden gecontroleerd. Wanneer de aangesloten kweker niet voldoet aan de 

afspraken over de certificering kan dit leiden tot sancties. Het sanctiebeleid is er op gericht enerzijds 

de met de certificering beoogde zorgvuldigheid te waarborgen en anderzijds zoveel mogelijk kwekers 

aan de certificering te laten deelnemen. Bij het niet nakomen van één of meer onderdelen van de 

afspraken over de certificering krijgt de overtreder een waarschuwing met de mogelijkheid de 



overtreding als dit mogelijk is met terugwerkende kracht en anders voor de toekomst te herstellen. 

Komt de kweker daarna opnieuw afspraken over de certificering niet na, kan dit leiden tot uitsluiting 

van deelname aan de certificering voor bepaalde of onbepaalde tijd.  

 

Regels voor kwekers: 

• Het is niet toegestaan om kuikens bestemd voor de kweek vanuit het nestblok te verkopen, 

voordat de vogels zelfstandig kunnen eten en uitgevlogen zijn bij de kweker/faciliteit waar ze 

zijn geboren. 

• Elk kuiken gaat pas naar zijn nieuwe huiskamervogel eigenaar als hij/zij geheel zelfstandig 

kan eten en gesocialiseerd is. 

• Kuikens worden voorzien van een identificatie, d.m.v. een naadloos gesloten pootring en/of 

chip, welke laatste is aangebracht door een deskundige dierenarts. 

• Elk kuiken dient minimaal via bloed getest te worden op PBFD en is op eigen verantwoording 

en risico te testen op andere zaken via bloed, endoscopisch onderzoek of röntgenfoto’s. 

Aanbevolen wordt om het kuiken ook op Polyoma, PDD en Chlamydia te laten testen. Het 

origineel van deze test(en) dient bij de verkoop van het kuiken aan de nieuwe eigenaar te 

worden overhandigd. 

• Elk kuiken dient te worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar met het bijbehorende 

ingevulde vogelpaspoort, waarin de op dat moment bekende informatie van de kweker, 

koper/eigenaar zijn vastgelegd. De dierenarts die de betreffende testen en onderzoeken heeft 

uitgevoerd, vermeldt zijn bevindingen op de daarvoor bestemde pagina’s in het vogelpaspoort 

met vermelding van de datum en zijn stempel/handtekening. De Vogelpaspoorten kunnen bij 

Pakara door de gecertificeerde kweker worden aangevraagd. 

• De kweker is verplicht om de door Pakara ontwikkelde uniforme koopovereenkomst te 

hanteren. De koopovereenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en door de kweker (verkoper) 

en de koper ondertekend. Beiden krijgen een origineel van de koopovereenkomst. 

• De aspirant koper wordt voorafgaand aan de aankoop van het kuiken goed geïnformeerd over 

alle voor- en nadelen van de papegaaiensoort en het kopen van een kuiken en hebben van een 

papegaai.  

• Bij adverteren moeten zowel de correcte Nederlandse en wetenschappelijke benaming 

vermeld worden. 

• De vogels voorzien van een CITES 1 worden bij voorkeur gekweekt als natuurbroed, met als 

doelstelling om de soort te behouden voor de avicultuur. 

• Aangesloten kwekers kunnen bij ziektes en/of gezondheidsproblemen van de vogels terecht 

bij een door het Keurmerk Kwekers Pakara aanbevolen vogeldierenarts en/of vogelspecialist. 

• Aangesloten kwekers verkopen wildvang vogels niet anders dan voor de inzet als kweekvogel. 

• Bij problemen tussen een klant en een aangesloten kweker, kan Pakara worden gevraagd om 

te controleren of een aangesloten kweker zich wel aan de regels opgenomen in deze 

gedragscode houdt. Bij het niet nakomen van één of meer onderdelen van de afspraken over 

de certificering krijgt de overtreder een waarschuwing met de mogelijkheid de overtreding als 

dit mogelijk is met terugwerkende kracht en anders voor de toekomst te herstellen. Komt de 

kweker daarna opnieuw afspraken over de certificering niet na, kan dit leiden tot uitsluiting 

van deelname aan de certificering voor bepaalde of onbepaalde tijd.  
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