Uitvoeringsbesluit van het
Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
ten aanzien van de gezondheid en het welzijn
van volière- of kooivogels.
Artikel 1. Uitgangspunten.
De NBvV stelt zich ten doel om richtlijnen te geven voor haar leden met betrekking tot het houden van vogels.
Daar waar de NBvV een controlerende rol heeft, zal zij haar verantwoordelijkheid nemen. Dit kan alleen daar
waar de NBvV deel neemt aan de organisatie van een evenement.
Waar de NBvV geen rol speelt, is de eigenaar van de vogel verantwoordelijk voor zijn handelen. De richtlijnen
van de NBvV zijn daarbij leidend.
De NBvV heeft als stelregel dat haar leden de richtlijnen als uitgangspunt van handelen nemen.
Dit betreft de volgende terreinen;





Verkoop en aankoop van vogels
Vervoer van vogels
Gesloten pootringen voor alle door de vogelliefhebbers gehouden vogels
Het tentoonstellen van vogels

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. De hiervoor in aanmerking komende geslachten, families en orden
komen voor op de door de NBvV samengestelde lijst van vogels die in aanmerking komen om tentoongesteld te
worden. Daarbij zal een voortdurende toetsing plaatsvinden aan de positieflijst die in het kader van de nieuwe
Wet Dieren van overheidswege zal worden opgesteld.

Artikel 3. Duurzaam houden van vogels.
De NBvV zet zich in om actief medewerking te verlenen aan het bevorderen van de bescherming van vogels in
de vrije natuur. Daartoe wordt uitdrukkelijk ook gerekend het herintroduceren van door vogelliefhebbers
hobbymatig gefokte vogels welke in de natuur bedreigd zijn.
Ook zal de NBvV zich inzetten om vogels welke in derde landen worden verdelgd vanwege overlast voor
bijvoorbeeld boeren, te redden van de dood en te bevorderen dat deze beschikbaar komen voor de avicultuur.
Tenslotte zal de NBvV actief bevorderen dat voor vogelsoorten welke gevaar lopen om in de vrije natuur uit te
sterven, kweekprogramma’s op te zetten. Daartoe zullen een beperkt aantal vogels uit de natuur worden
genomen, om in de handen van deskundige liefhebbers te worden gesteld, met het doel om tot nakweek te
komen.
Artikel 4. Verantwoord houden van vogels.
De NBvV stelt zich ten doel dat haar leden de richtlijnen m.b.t. dierenwelzijn naleven. De NBvV heeft een
aantal middelen tot haar beschikking om haar leden te informeren, voor te lichten en te scholen.
Dit zijn:







Voorlichting d.m.v. het maandblad Onze Vogels en de Website www.nbvv.nl
Voorlichting d.m.v. Promotieteams, die aanwezig zijn bij diverse vogelevenementen.
Voorlichtingsfolders in de reeks; Hoe houd ik,….
Bondsvademecum
Voorlichtingsavonden in de twaalf Districten

Nieuwe leden krijgen een informatiepakket met relevante informatie toegestuurd door de NBvV.
Verantwoord houden van vogels wil zeggen dat het dier zo optimaal mogelijk wordt verzorgd en de liefhebber
de hobby zo beleeft dat hij een bijdrage aan de natuur levert. Daarbij gaan we uit van de volgende
uitgangspunten

Kennis
De liefhebber (in spé) moet voldoende kennis hebben van de vogelsoort(en) welke hij wil gaan houden. Deze
kennis kan hij zich eigen maken door het volgen van een cursus welke wordt aangeboden door de NBvV. Na het
doorlopen van de cursus legt de liefhebber een test af. Deze wordt afgenomen door de NBvV. Aan liefhebbers
die aantoonbaar over voldoende ervaring beschikken, wordt een startkwalificatie verstrekt door de NBvV.
Welbevinden
Uitgangspunt moet zijn dat de vogel in gevangenschap zich moet welbevinden. De vogel moet gezond zijn en
aan uiterlijk en gedrag moet te zien zijn dat de vogel zich op zijn gemak voelt. Dat betekent vrij van stress en
afwijkend dwangmatig gedrag.
Medeverantwoordelijkheid
Een liefhebber moet zich (mede)verantwoordelijk weten voor instandhouding van de soort. Dat betekent dat
vogelsoorten welke door de vogelliefhebbers worden gehouden, gebruikt moeten kunnen worden om de soort in
stand te houden en indien nodig te herintroduceren in de natuur.
Omgekeerd moeten vogelsoorten welke het gevaar lopen in de vrije natuur uit te sterven voor een deel bij de
vogelliefhebber ondergebracht worden om de soort voor uitsterven te behoeden en om nakweek te realiseren
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.
Vogels (in het Latijn Aves) zijn een klasse van de chordadieren (Chordata) met 10347 wetenschappelijk
beschreven nog levende soorten. Deze zijn te verdelen in 2197 geslachten en vervolgens in 224 families en 39
orden die allemaal twee kenmerkende eigenschappen gemeenschappelijk hebben. Ze hebben allen vleugels en
veren.
Gezien dit grote aantal soorten is het (voorlopig) niet te doen om voor iedere vogelsoort richtlijnen te geven voor
de ideale huisvesting. Vandaar dat de keuze voorlopig is om per familie globale richtlijnen te geven.
Huisvesting moet voldoende ruimte bieden om 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.
Naast het onderscheid tussen gedomesticeerd en (nog) niet gedomesticeerd, speelt uiteraard de grootte en het
natuurlijke gedrag een rol bij het bepalen van de optimale ruimte die de huisvesting moet bieden.
Een albatros zal veel meer ruimte als huisvesting moeten worden aangeboden dan een kanarie. Een sijsachtige
moet meer ruimte worden geboden dan een vinkachtige, omdat het gedrag van een sijsachtige veel drukker is
dan het gedrag van een vinkachtige.
Om concreet te worden en om een voorbeeld te geven van de manier van denken, het volgende (mogelijke)
voorbeeld:
De kanarie (Serinus canaria). Dit is een voorbeeld van een gedomesticeerde soort die al ruim 550 jaar wordt
gekweekt in gevangenschap.
Er zijn in de ruim 550 jaar vele rassen gekweekt. Voor de kleur, de zang, de vorm en de bevedering.
De kooi voor een enkele kanarie dient minimaal 25x15x20 bxdxh cm groot te zijn.
Een broedkooi gebruikt om de kweek te kunnen beoefenen dient minimaal 40x40x40 bxdxh cm groot te zijn. Per
6 vogels in een vrije vlucht dient minimaal een m3 ruimte beschikbaar te zijn.
Artikel 7. De verzorging van vogels.
De verzorging heeft als doel het zo optimaal mogelijk verzorgen van de vogel, zodat de gezondheid en de
conditie zoveel mogelijk gewaarborgd worden. De verzorging kan worden onderscheiden in:
Dagelijks:
Vers drinkwater
Voldoende zaad
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Voldoende eivoer
Grit en maagkiezel

Wekelijks:
2 keer per week badwater
3 keer per week groenvoer of fruit
Schoonmaak van de kooi
Maandelijks:
Controle pootjes en nagels
Controle op parasieten en zo nodig bestrijden
Halfjaarlijks:
Hok volledig schoonmaken en ontsmetten
Vogels een parasieten bestrijding geven
Uitgebreide controle op gezondheid
Jaarlijks:
Ontwormkuur
Inenten tegen MKV-pokkenvirus

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.
Alle vogels die in volières of kooien gehouden worden, moeten indien ook maar enigszins mogelijk in staat zijn
hun eigen nageslacht te kunnen grootbrengen.
Erfelijke afwijkingen welke het welbevinden en het functioneren van het dier ernstig belemmeren moeten zoveel
mogelijk worden tegengegaan.
Paringen die ernstige erfelijke afwijkingen kunnen veroorzaken worden niet uitgevoerd.

Artikel 9. Registratie en identificatie.
Uitgangspunt van het beleid van de NBvV is dat alle vogels die in volières en of broedkooien e.d. worden
geboren, geringd moeten worden met een gesloten pootring. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in twee
hoofdgroepen vogels:
a. gefokte vogels, behorende tot beschermde inheemse diersoorten en gefokte vogels, behorende tot
beschermde uitheemse diersoorten, voor zover deze soorten zijn opgenomen in een bijlage welke
behoort bij; Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens, voortvloeiende
uit artikel 102 van de Flora- en faunawet.
b. gefokte vogels, die niet behorende tot die welke onder groep a vallen.
Ieder lid van de NBvV is op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving verplicht de zelf gefokte vogels die
tot groep a behoren te voorzien van een gesloten pootring, zoals deze door de minister is vastgesteld en o.a. door
de NBvV in eigen beheer conform de regelgeving worden vervaardigd.
Ieder lid van de NBvV wordt in de gelegenheid gesteld in het bezit te komen van gesloten pootringen om zijn
gefokte vogels te voorzien van een identificatie. Vogels zonder gesloten pootring worden op een tentoonstelling
die gehouden wordt onder auspiciën van de NBvV niet erkend als Eigen Kweek.
De voorgeschreven maatvoering van de door de NBvV in eigen beheer voor haar leden vervaardigde gesloten
pootringen, en de wijze van bestellen, wordt in; Tentoonstellingskatern nader omschreven. Daarnaast verstrekt
de ringencommissaris van iedere afdeling van de NBvV de benodigde informatie aan de leden van de NBvV.

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.
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Beide doelen mogen het welbevinden van de vogel niet schaden. Dat betekent dat de duur van de tentoonstelling
moet zijn afgestemd op het welbevinden van de vogels. In de praktijk kan dat betekenen dat de duur van
tentoonstelling maximaal 6 dagen mag bedragen.
De kooien waarin de vogel wordt tentoongesteld moet afgestemd zijn op de grootte en het temperament van de
vogel. Ook de voeding en de verzorging dienen op de eisen van de vogel te zijn afgestemd. De opstelling van de
vogels moet zodanig zijn dat stress zoveel mogelijk wordt vermeden.
Naast de huidige gangbare beoordeling van de zang dan wel het uiterlijk van de vogel dient er ook een
beoordeling te komen van het welbevinden van de vogel.
Voorbeeld: Lijdt de vogel door stress? Zichtbaar door bijvoorbeeld onrustig gedrag, dwangmatige bewegingen
etc. Dan wordt dit op het keurbriefje kenbaar gemaakt. Op deze manier wordt het verantwoord houden van
vogels bevorderd. Tijdens de show wordt gecontroleerd door controleurs welke door de organisatie zijn
aangewezen en hiervoor via de NBvV voldoende opleiding hebben genoten.
Artikel 11. Verkoop en aankoop van vogels.
Verenigingen, 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. Wie zich aan deze richtlijnen houdt, mag het NBvV-Keurmerk voeren. Leden
van de NBvV zijn gemachtigd bij niet naleving van het reglement dit te melden bij de NBvV. Wanneer een
organisatie in gebreke blijft, verliest deze het recht om onder de vlag van de NBvV een vogelbeurs te
organiseren. Dit is nader gespecificeerd in; NBvV-keurmerk voor vogelmarkten en –beurzen.
Het verhandelen van vogels via vogelmarkten blijft mogelijk, zij het onder striktere voorwaarden.
Iedere vogel dient op een vogelmarkt apart of per paar te worden aangeboden voor verkoop.
De kooien dienen schoon en voorzien van bodembedekking voer, en water te zijn.
De ruimte waarin wordt gehandeld dient een temperatuur te hebben welke juist is voor de vogels die er worden
aangeboden.
Bij het inbrengen van vogels wordt gecontroleerd op gezondheid, welbevinden en uiterlijke gebreken alsmede
juiste huisvesting.
Vogels die niet correct worden gehuisvest worden niet toegelaten. Dit geldt ook voor vogels die zichtbaar lijden
onder stress en uiterlijke gebreken hebben dan wel niet gezond zijn.
Tijdens de markt wordt er voortdurend gecontroleerd op misstanden door twee controleurs die over voldoende
kennis en sociale vaardigheden beschikken. De kosten hiervan worden gedragen door organisatoren van de
betreffende vogelmarkt.
Artikel 12. Transport
Vogels kunnen in transportkooien, welke kunnen bestaan uit speciaal voor dit doel vervaardigde vervoerskoffers
en of lopers, of in voor de soort voorgeschreven tentoonstellingskooien naar een evenement worden vervoerd.
Deze transportkooien en tentoonstellingskooien moeten voorzien zijn van een vocht absorberende en stofvrije
bodembedekking.
Het verdient vanuit het welzijn van dieren geen aanbeveling hiervoor voer te gebruiken.
In de transportkooi moeten afhankelijk van de grootte tenminste één of meerdere zitstokken aanwezig zijn.
Daarnaast moet een voorziening zijn aangebracht voor het verstrekken van schoon voer en vers drinkwater. De
voorkeur gaat er naar uit dat iedere vogel afzonderlijk in een vervoerskoffer kan worden ondergebracht.
Transportkooien moeten schoon en gemakkelijk gedesinfecteerd kunnen worden en zodanig uitgevoerd dat er
voldoende licht en verse lucht tijdens het transport kan toetreden.
Als het transport naar of van een evenement meer tijd in beslag neemt dan maximaal 4 uur, dient voldoende vers
drinkwater en voer in de transportkooi aanwezig te zijn. Als deze tijd wordt overschreden kan ook gekozen
worden voor vochthoudend fruit welke in een voor de vogel veilige voorziening is aangebracht.

Artikel 13. Toezicht op de 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
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uitvoeringsbesluit niet opvolgen en ter beoordeling van de NBvV, op basis van de uitgebrachte rapportages van
de controleurs, met regelmaat in gebreken blijven.
Zo daartoe een aanleiding aanwezig is kunnen leden van de NBvV gecontroleerd worden op de naleving van de
voorschriften van het reglement en het uitvoeringsbesluit van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het
welzijn van volière- of kooivogels. Deze controle kan plaats vinden door controleurs welke door de NBvV zijn
aangewezen. Bij een voortdurend in gebreke blijven van het naleven van de voorschriften van bovengenoemd
reglement en haar uitvoeringsbesluit kunnen leden opgeroepen worden om voor de tuchtcommissie van de
NBvV te verschijnen. Deze commissie doet een uitspraak. Beroep op deze uitspraak is mogelijk bij de
Bondsraad.
De aanstelling van controleurs op de naleving van het reglement ten aanzien van de gezondheid en het welzijn
van volière- of kooivogels en de regels voor het houden van een vogelmarkt of vogelbeurs, wordt geregeld bij
een afzonderlijk besluit van de Bondsraad.

Dit uitvoeringsbesluit behoort bij; Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de
gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels.

Aldus vastgesteld door de Bondsraad van de NBvV op 11 februari 2012
Voor het bestuur:
Henk van Hout, voorzitter

Ton Koenen, secretaris
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