Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien
van de gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels

Artikel 1. Uitgangspunten.
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (afgekort tot NBvV) wenst haar beleid te formuleren ten aanzien
van dierwelzijn bij het houden van vogels als gezelschapsdieren. Het houden van, het fokken met, en
tentoonstellen, dient op een duurzame, diervriendelijke, en hobbymatige wijze te geschieden.
Zij geeft aan dit beleid invulling door het te baseren op de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving voor
zover deze van toepassing is op het hobbymatig houden van vogels.
Daar waar mogelijk en of noodzakelijk zal de NBvV vanuit haar wens om zelfregulerend op te treden, haar
verantwoordelijkheid nemen en zelfsturend, adviserend, regulerend en controlerend naar haar leden zijn.
Artikel 2. Vogels als gezelschapsdieren.
De NBvV richt haar beleid in hoofdzaak op vogels die aangemerkt worden als gezelschapsdieren en derhalve
bestemd zijn voor liefhebberij of gezelschap.
Artikel 3. Duurzaam houden van vogels.
Duurzaam wil zeggen dat we de aarde waarop we leven minimaal zo willen overdragen aan de volgende
generatie, zoals wij haar van de generatie die voor ons was hebben overgedragen gekregen.
De NBvV streeft er naar om alle vogelsoorten welke als gezelschapsdier worden gehouden voor de avicultuur te
behouden.
Artikel 4. Verantwoord houden van vogels.
De NBvV draagt een beleid uit dat is gericht op het verantwoord houden van vogels. Het uitgangspunt daarbij is
om op een zodanige manier om te gaan met vogels dat deze zo optimaal mogelijk worden verzorgd en dat de
liefhebber de hobby zo beleeft dat hij een bijdrage levert aan de natuur.

Artikel 5. Diervriendelijk houden van vogels.
Het beleid van de NBvV is er op gericht dat haar leden op een diervriendelijke wijze hun hobby uitoefenen. Dit
wil zeggen dat de liefhebbers zijn vogels zo huisvest, verzorgt en fokt dat de belangen van het dier niet worden
geschaad.

Artikel 6. De huisvesting van vogels.
De huisvesting van volière- en kooivogels moet voldoende ruimte bieden om een zoveel mogelijk natuurlijk
gedrag mogelijk te maken. Daarbij moet er onderscheid worden gemaakt tussen gedomesticeerde soorten en
soorten welke nog heel dicht bij de natuur staan. Te denken valt hierbij aan de eerste en tweede generatie die
door de vogelliefhebbers worden gehouden.

Artikel 7. De verzorging van vogels.
Het beleid van de NBvV is gericht op het zo optimaal mogelijk verzorgen van de vogel, zodat de gezondheid en
de conditie zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

Artikel 8. Het fokken met vogels.
Iedere vogelliefhebber, aangesloten als lid bij de NBvV, dient minimaal twee exemplaren van een zelfde soort te
houden. Dit om de vogels te socialiseren en om de vogel gewend te laten zijn aan de omgang met soortgenoten.
Daarnaast moeten de gehouden vogelsoorten ruimschoots de kans te krijgen om tot voortplanting te komen.

Artikel 9. Registratie en identificatie
Het beleid van de NBvV richt zich op het ringen van alle vogels die in volières en of broedkooien en dergelijke
worden geboren met een gesloten pootring. Dit als enige bewijs dat de vogel door een vogelliefhebber gefokt is.
Het ringen met een gesloten pootring van een jonge vogels is niet in alle gevallen een wettelijke verplichting,
maar dit is wel de aanbevolen richtlijn van de NBvV voor haar leden.
Artikel 10. Het tentoonstellen van vogels.
Het tentoonstellen van vogels heeft als doel het (laten) beoordelen van vogels door een deskundige. Daarnaast is
er een tweede doel en wel het bieden van de mogelijkheid aan het publiek om de ingezonden vogels te
bezichtigen.
Beide doelen mogen het welbevinden van de vogel niet schaden. Dat betekent dat de duur van de beoordeling en
de tentoonstelling moet zijn afgestemd op het welbevinden van de vogels.
Artikel 11. Verkoop en aankoop van vogels.
Verenigingen, aangesloten bij de NBV, maar ook de NBvV zelf, organiseren vogelbeurzen, al dan niet
gekoppeld aan een tentoonstelling. De NBvV heeft richtlijnen opgesteld waar een organisatie zich aan dient te
houden. Deze richtlijnen zijn weergegeven in het reglement; Regels voor het houden van een vogelmarkt of
vogelbeurs, welke in het Bondvademecum opgenomen is.
Artikel 12. Het transport van vogels naar evenementen.
Vogels die vervoerd worden naar en van een vogelmarkt, vogelbeurs of een tentoonstelling, moeten in zodanige
transportkooien ondergebracht worden dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het optreden van
stresssituaties geminimaliseerd is.
Artikel 13. Toezicht op naleving van dit reglement.
De controle op de naleving van dit reglement is in geval van een keuring, tentoonstelling, vogelmarkt of
vogelbeurs de verantwoordelijkheid van de organisator van dat evenement. Deze controle wordt uitgevoerd door
toezichthouders en of controleurs welke door de NBvV zijn aangewezen. Verenigingen of andere organisaties
welke hun evenement organiseren onder auspiciën van de NBvV en als zodanig zijn gecertificeerd met het
NBvV-keurmerk, kunnen hun keurmerk verliezen als zij de bepalingen van dit reglement en het
uitvoeringsbesluit niet opvolgen.
Zo daartoe een aanleiding aanwezig is kunnen leden van de NBvV gecontroleerd worden op de naleving van de
voorschriften van dit reglement. Bij een voortdurend in gebreke blijven de voorschriften van dit reglement en het
uitvoeringsbesluit op te volgen kunnen leden opgeroepen worden voor de tuchtcommissie van de NBvV te
verschijnen.
Bij dit reglement behoort het ” Uitvoeringbesluit” van het Reglement van de Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels.

Vastgesteld door de Bondsraad van de NBvV op 11 februari 2012
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