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Voorwoord
De Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving van de NBvV heeft zichzelf verplicht jaarlijks
verslag uit te brengen van de realisatie van haar missie en de daarbij gevoerde strategie.
Daarnaast zal de visie op de komende periode worden vastgesteld.
In dat kader kunnen we nu ons zesde jaarverslag aan u voorleggen.
Dit jaarverslag is niet alleen een vastlegging van de handelingen van de Commissie
Dierenwelzijn en Wetgeving, maar ook een verantwoording die vanuit de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers aan haar leden en de maatschappij wordt afgelegd omtrent de wijze
waarop zij als houderijorganisatie werkt aan het waarborgen en verbeteren van het welzijn
van de grote groep vogelsoorten die we in de avicultuur rekenen tot de kooi- en
volièrevogels.
De samenstelling van de commissie
De commissie is samengesteld uit de NBvV- leden Jan de Bruine en Henk van der Wal.
Zij worden gefaciliteerd door Hans van der Stroom, hoofd bondsbureau NBvV en zijn
medewerkers.
Operationele verantwoordelijke in 2017 was Klaas Snijder, lid van het hoofdbestuur van de
NBvV.
De functionele verantwoordelijkheid ligt bij de bondsraad van de NBvV.
De themacommissie dierenethiek is samengesteld uit de NBvV- leden
Leo Quist, Henk Jansen, Peter Bredenbeek, Jan de Bruine, Henk van der Wal en Louis van
Kelckhoven.
De commissie is bereikbaar op het adres van het bondbureau.
Commissie Dierenwelzijn-ethiek en Wetgeving NBvV, Postbus 74, 4600 AB
Zoom.
tel: 0164 23 50 07, email info@nbvv.nl .

Bergen op

3

Inhoud
Voorwoord
Inhoud
Inleiding

3
4
5

Missie
Een tussenbalans 2012 – 2017

6
7

Het congres “Dierenethiek en Verantwoord fokken
met kooi- en volièrevogels”.
Deelname in andere organisaties

8
10

Strategie
a. Het welzijn en de gezondheid van kooi- en volièrevogels
Intern overleg:
overleg met het hoofdbestuur van de NBvV
11
overleg met de bondsraad van de NBvV
11
audits op de regels voor het houden van een
11
vogelmarkt of vogelbeurs
Interne voorlichting:
voorlichting in de districten van de NBvV
voorlichting voor afdelingen en Speciaalclubs

11
12

Externe samenwerking

12

Kennis en informatie overdracht:
Houderijrichtlijnen
Een ornithologisch onderzoek naar de diversiteit
aan kooi- en volièrevogels die bij vogelhouders
in Nederland worden gehouden.
Fokverslagen
Cursus Surveillant NBvV
b. Wet- en regelgeving
Inventarisatie wetgeving
Nieuwe Wet natuurbescherming
Aanvullingswet natuur bij de Omgevingswet
Hobbymatig of bedrijfsmatig verkopen van
vogels
Buitenissige kenmerken
Aviaire influenza
Visie
a. Kennis en informatieoverdracht:
Module wetgeving
Invasieve soorten
Biodiversiteit
Dierenethiek

13

13
13
14

15
15
15
16
17
18

20
20
20
20

4

Inleiding
Jaarverslag van de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV
Een leidraad voor het schrijven van het jaarverslag van de werkzaamheden, uitgevoerd in
2017 door de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV, is de toetsing in hoeverre de
vastgelegde Visie voor 2017 gerealiseerd kon worden.
Niet alle doelstellingen zijn gehaald en sommigen zullen doorgeschoven moeten worden
naar 2018. De oorzaak is dat een aantal zaken meer prioriteit moesten krijgen.
Een belangrijk punt van aandacht waren de regelingen die bij de verschillende uitbraken van
vogelgriep van kracht werden en in sommige gevallen het houden van een of meer
tentoonstelling bemoeilijkten.
Het vergaderjaar kon worden geopend met een congres, met als titel “Dierenethiek en
Verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels”.
Het congres werd gehouden op 14 januari 2017 tijdens de Nederlandse Kampioenschappen
VOGEL 17 in Apeldoorn.
In 2017 is een vervolg gegeven aan het streven om te komen tot samenwerking met andere
Nederlandse houderijorganisaties.
Het gemeenschappelijk belang om tijdens vogelgriep uitbraken tentoonstellingen te kunnen
houden, heeft deze samenwerking in een stroomversnelling gebracht.
In september kon een oriënterend gesprek worden gevoerd met meerdere organisaties. Dit
samenwerkingsverband zal verder gaan onder de naam: “Ornithologische Werkgroep
Nederland, afgekort OWN.
De voorbereidingen om te komen tot een landelijke cursus voor “Surveillant NBvV” konden
afgerond worden.
Via een Nieuwsbrief werden de afdelingen van de NBvV in staat gesteld kandidaten voor
deze cursus aan te melden.
De sluitingsdatum werd gesteld op 1 januari 2018.
Alle zaken die de aandacht van de commissie hebben gehad zullen in dit jaarverslag verder
toegelicht worden.

Hun welzijn….is onze zorg
Met deze slogan is de doelstelling van de Commissie Dierenwelzijn bondig samengevat.
Waar het de aan ons als vogelliefhebbers van kooi- en volièrevogels toevertrouwde vogelsoorten
betreft, is onze gezamenlijke zorg de borging van het welzijn van deze vogels.
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MISSIE
De Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving van de NBvV is een verzamelnaam voor twee
commissies en wel:
a. Commissie uitvoering regelingen voortvloeiende uit het reglement van de NBvV ten
aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels;
b. Commissie belast met de implementatie binnen het bondsbeleid van wet- en
regelgeving met betrekking tot het hobbymatig houden van gezelschapsdieren.
De werkzaamheden van de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving welke in de richting van
de leden van de NBvV worden ontplooid, richten zich op:
- Het bevorderen van het duurzaam houden van vogels.
- Het informeren, het geven van voorlichting en scholing aan leden van de NBvV met
betrekking tot huisvesting- en verzorgingsaspecten voor volière- of kooivogels.
- Het optimaliseren van het kennisniveau van de leden van de NBvV ten aanzien van
de vogelsoorten die zij houden of willen gaan houden.
- Het uitvoeren van audits op basis van het reglement “Regels voor het houden van
een vogelmarkt of vogelbeurs” . Deze audits toetsen niet alleen in hoeverre een
organisator zich houdt aan de richtlijnen, maar geeft ook een richting aan hoe
bepaalde aspecten ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van de te koop
aangeboden vogels kan worden verbeterd.
- Het organiseren en begeleiden van een cursus die opleidt tot “Surveillant NBvV” ,
waardoor het mogelijk wordt dat de NBvV op basis van zelfregulerend handelen,
toezicht houdt op de naleving van haar reglementen ten aanzien van het organiseren
van tentoonstellingen en vogelmarkten.
Ten aanzien van wet- en regelgeving ontplooit de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving
activiteiten die zich richten op:
1. Een inventarisatie van de actuele Nederlandse en Europese wet- en regelgeving ten
aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels;
2. Het volgen van de actualiteit rond het tot stand komen van besluiten die in relatie
staan tot de Wet Dieren en de Wet natuurbescherming;
3. Het leggen van contacten met in eerste instantie Nederlandse organisaties en
Vogelbonden die zich ook richten op alle aspecten rond het dierenwelzijn van vogels;
De themacommissie Dierenethiek:
De doelstelling van de themacommissie is vanuit de begrippen van de dierenethiek te komen
tot adviezen op het verantwoord houden en fokken van kooi- en volièrevogels.
Geadviseerd zal worden in de richting van alle bestuurslagen van de bond en naar de leden
van de bond.
Ethische dilemma’s, die zich voordoen in de vogelliefhebberij die gericht is op het
hobbymatig en duurzaam houden en of fokken van vogels zullen via rapporten aan alle
belangstellenden worden voorgelegd.
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“Een tussenbalans”
Het beleid van de NBvV ten aanzien van Dierenwelzijn en Dierenethiek.
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV
is een rapport met bovenstaande titel geschreven.
Na vijf jaar kan gesteld worden dat we veel van onze doelstellingen hebben kunnen
realiseren.
Waar we bij de start in 2012 onvoldoende rekening mee hebben gehouden is dat er,
inspelend op de actualiteit, steeds meer werkzaamheden op ons af zijn gekomen.
Sommige hebben we zelf opgezocht, zoals het leggen van contacten met andere
houderijorganisaties met dezelfde belangen die wij ook hebben. Ook het leggen van
contacten met de overheid en de daaraan verbonden instanties die belast zijn met de
handhaving en toezicht op de diverse wetten die op onze hobby van toepassing zijn.
Wijzigende wetgeving heeft directe impact op het beleid van de bond.
Door beschikbaar te zijn als adviesorgaan van zowel de Bondsraad als het Hoofdbestuur van
de bond, worden we bij diverse onderwerpen gevraagd naar onze zienswijze vanuit het
perspectief van dierenwelzijn.
Indien gevraagd ondersteunen wij ook de Nederlandse afgevaardigden in zowel de Entente
Européenne als de Conféderation Ornithologique Mondial als het gaat om internationale
onderzoekprogramma’s.
Periodiek worden beleidstukken geschreven, die vervolgens ook bij de leden terecht moeten
komen.
De omvang van de diverse beleidstukken neemt nog steeds toe.
Onbedoeld ontstaat nu de situatie dat sommige leden het overzicht wat kwijt raken.
Dat is een ongewenste situatie, omdat wij als commissie samen met de leden streven naar
de instandhouding van onze gezamenlijke hobby: “het hobbymatig en duurzaam houden van
en fokken met kooi- en volièrevogels”.
Om te bevorderen dat het beleid van de bond ten aanzien van dierenwelzijn, dierenethiek en
de Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen op deze gebieden inzichtelijk blijft is
deze “Tussenbalans” opgemaakt.
Veel documenten die in de afgelopen vijf jaar vanuit de Commissie Dierenwelzijn en
Wetgeving NBvV zijn verschenen , kunnen in dit document terug worden gevonden.
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Het Congres
“Dierenethiek en Verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels”.
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) organiseerde voor het eerst in haar
bestaan een congres. Op zaterdag 14 januari 2017, tijdens de Nederlandse
Kampioenschappen (NK) 2017 in Apeldoorn, vond voor genodigden en (tegen betaling)
leden van de NBvV, in de Americahal het congres Dierenethiek en verantwoord fokken met
kooi- en volièrevogels plaats.
Het congres was een idee van bondsvoorzitter Klaas Snijder en was mede bedoeld om het
moment te markeren waarop Nederland nog één bond van vogelliefhebbers kent. Met ingang
van 1 januari 2017 ging de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders (ANBvV) op in
de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).
,,Wij willen dit samengaan gebruiken om te laten zien waar wij als Nederlandse
vogelliefhebbers voor staan. Dat wij als houders en fokkers van kooi- en volièrevogels
verantwoord omgaan met onze vogels.’’
Het congres had tot doel het fokbeleid zoals de NBvV dat voorstaat bekend te maken bij de
deelnemers. De omgang van de liefhebber met zijn of haar vogels is daar onlosmakelijk mee
verbonden. Het verantwoord omgaan met kooi- en volièrevogels in een beschermde
omgeving, heet dierenethiek. Een tot op heden binnen de NBvV een onderbelicht onderwerp
dat meer aandacht verdient. Het congres diende om het bewustzijn en de kennis van het
fokken met kooi- en volièrevogels en de daarbij behorende ethiek te vergroten.
,,Dat betekent’’, licht Snijder toe, ,,dat wij erkennen dat onze vogels gevoelens kennen en dat
wij daar als houders rekening mee hebben te houden. Dat is in drie stappen samen te vatten.
Als eerste adequate huisvesting, zodat een vogel voor zover in een beschermde omgeving
mogelijk, zich natuurlijk kan gedragen. Ten tweede dat wij onze vogels de juiste soort en
hoeveelheid voeding en vers drink- en badwater verstrekken en, tot slot, dat het fokken met
vogels met beleid gebeurt, bij voorkeur aan de hand van een vooropgesteld fokprogramma.’’
Als Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving houden Henk van der Wal en Jan de Bruine zich
binnen de NBvV intensief bezig met dierenwelzijn, de gezondheid van onze vogels en beleid
ten behoeve van het hobbymatig fokken met vogels. ,,De bond wil zich inzetten bij ethische
problemen die zich voordoen bij het houden van en fokken met kooi- en volièrevogels in een
beschermde omgeving’’.
Ethiek is de leer die zich bezighoudt met het moreel handelen van de mens.
In het verleden ging het daarbij vooral om wijsbegeerte, theologie en wetenschap, maar
tegenwoordig houdt de ethiek zich met bijna alle facetten van menselijk handelen bezig.
,,Ook als vogelliefhebbers ontkomen wij daar niet aan’’.
,,Of wij dat nu leuk vinden of niet: er zijn mensen en organisaties die met een scheef oog
naar onze liefhebberij kijken. Die zich afvragen of dat allemaal zomaar kan, vogels in
gevangenschap houden, daar mee fokken en de resultaten tentoonstellen.’’
Als leden van de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving spreken Van der Wal en De Bruine
namens de NBvV in Den Haag met ambtenaren en beleidsmakers over nieuwe wet- en
regelgeving met betrekking tot het houden van vogels in gevangenschap (avicultuur). Van
der Wal heeft inmiddels genoeg gehoord om te kunnen zeggen dat het de overheid menens
is. ,,De tijd dat wij konden zeggen: bemoei je met je eigen zaken is allang voorbij. De vraag
of wij ons wíllen bezig houden met dierenwelzijn is een gepasseerd station. Als wij onze
liefhebberij voor de toekomst zeker willen stellen, dan móeten wij ons bekommeren om
dierenwelzijn, voordat anderen het voor ons gaan regelen.’’

8

Voor het congres Dierenethiek en verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels waren een
aantal gezaghebbende sprekers bereid gevonden een voordracht te houden.
Dr. Patrick Ghysels sprak over het verantwoord voeren van onze vogels; één van de pijlers
van verantwoord fokken.
Namens de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de toezichthouder op het
naleven van regelgeving, sprak ing. Meriam Wortel, gevolgd door Dr. Wim Vosgezang uit
Gelderland .
Tot slot hield Dr. Frank Stafleu een prikkelende lezing over ethiek rondom het houden van
vogels, onder de noemer Hoezo ethiek?!
Henk van der Wal heeft op het congres een voordracht houden over het fokbeleid dat de
NBvV voorstaat. Dat beleid is vastgelegd in het rapport Het hobbymatig fokken met kooi- en
volièrevogels van de Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving van de NBvV en in september
jongstleden door de Bondsraad vastgesteld.
Lid zijn van de NBvV staat gelijk aan het onderschrijven van de inhoud van dat rapport.
,,De bond ontwikkelt beleid en conformeert zich daarmee aan de Nederlandse wetgeving en
Europese verordeningen en dat gaat soms best wel ver’’.
,,Zo wordt de folklore van het fokken van bastaarden door de NBvV niet aangemoedigd,
zetten wij stevige vraagtekens bij het overbrengen van mutaties van de ene soort naar de
andere, de zogeheten transmutaties, en wordt de zogeheten helikoptergrasparkiet, ook wel
de Japanse frisé genaamd, door de NBvV niet erkend als mutant. Er is een streep gezet
door het ongebreideld aanvullen van het vraagprogramma voor tentoonstellingen van de
NBvV met steeds maar weer nieuwe mutanten. Met ingang van 1 januari 2016 moet voor
nieuwe mutanten een zogeheten erkenningstraject worden doorlopen.’’
Dat zal voor sommigen best even wennen zijn.
Leden van de Commissie Dierenwelzijn en wetgeving NBVV ontmoeten soms weerstanden
bij lezingen die zij voor verenigingen geven over dierenwelzijn. ,,Dan hoor je mensen roepen:
als het zo moet dan stop ik er mee!
Kritiek op dierenwelzijn is vaak ongefundeerd, de uitspraken zijn zelden gebaseerd op feiten.
De NBvV stelt heel duidelijk: het welzijn van de dieren staat voorop, niet dat van de fokker.
Als bond van vogelliefhebbers bekommeren wij ons om ethische problemen met betrekking
tot het houden van kooi- en volièrevogels en dat betekent dat de leden van de bond moeten
gaan nadenken over waar ze mee bezig zijn.
“Het is een leertraject.’’
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Deelname in andere organisaties
De Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving van de NBvV werkt samen
met:
De Nederlandse deelname als landenlid van de Confédération
Ornithologique Mondiale C.O.M., een houderijorganisatie voor
vogelliefhebbers over de gehele wereld, vertegenwoordigd in 44 landen.
Een lid van de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving verzorgt voor de
Nederlandse organisatie de portefeuille Dierenwelzijn en Wetgeving.

De Entente Européenne is een Europese belangenorganisatie voor de houders van dieren.
Namens de NBvV heeft een lid van de Commissie Dierenwelzijn zitting in de :
Kommission für Tiergesundheit und Tierschutz.

In 2017 is de NBvV lid geworden van de Nederlandse Belangenvereniging van
Hobbydierhouders.

De NBvH werk samen met de NWPP. De NWPP is ontstaan uit vroege AI uitbraken in 2005
en heeft ook de Kinderboerderijen en de Stichting Zeldzame Huisdieren binnen haar
gelederen.
De NWPP is een overlegorgaan en bereid jaarlijks het bestuurlijk gesprek met de overheid
voor.
Ornithologische Werkgroep Nederland
In 2017 is de OWN opgericht als samenwerkingsorgaan voor de Nederlandse Bond van
Sierduivenliefhebbersverenigingen,NBS, de Nederlandse Postduiven Organisatie, NPO,
Kleindier Liefhebbers Nederland, KLN, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, NBvV ,
en Confederation Ornithologique Mondiale Nederland, COM Nederland.
De OWN werkt op haar beurt weer samen met de NBvH en de NWPP.
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STRATEGIE
a. Het welzijn en de gezondheid van kooi- en volièrevogels.
Intern Overleg
Overleg met het hoofdbestuur van de NBvV.
Het overleg met het hoofdbestuur vindt vanaf 2017 plaats met de operationele
verantwoordelijke voor de commissie Dierenwelzijn en Wetgeving.
Dit overleg vindt plaats tijdens de bijeenkomsten van de commissie.
De agenda wordt bepaald door actuele zaken.
Overleg met de bondsraad van de NBvV.
Tijdens een overleg heeft de commissie een toelichting gegeven op haar werkzaamheden in
de eerste drie kwartalen van 2017.
Audits op de regels voor het houden van een vogelmarkt of vogelbeurs
Het beleid van de NBvV ten aanzien van het houden van vogelmarkten en vogelbeurzen is
aangescherpt voor wat betreft de toetsing en handhaving.
Organisatoren die verklaren te kunnen voldoen aan de
regelgeving kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk.
Indien bij de bond klachten binnen komen die aanleiding geven
tot een nader onderzoek, wordt door de Commissie
Dierenwelzijn een audit gehouden.
De resultaten van een dergelijke audit worden schriftelijk
vastgelegd in een auditrapport.
Dit rapport bevat onder anderen aanwijzingen om te komen tot
een verbetertraject.
In 2017 was de commissie in de gelegenheid dergelijke audits
uit te voeren bij diverse grote vogelmarkten.

Interne voorlichting
Een doelstelling, die eigenlijk als belangrijkste kan worden beschouwd, is de bekendmaking
aan de leden van het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van
de wijze waarop wij omgaan met de gezondheid en het welzijn van onze kooi- en
volièrevogels.
Hiervoor zijn een aantal trajecten uitgezet.
Voorlichting in de districten van de NBvV
Een onderdeel van het Uitvoeringsbesluit is het geven van voorlichting over het beleid van
de bond ten aanzien van dierenwelzijn tijdens bijeenkomsten of vergaderingen van de
districten van de NBvV.
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Voorlichting voor afdelingen en specialistenverenigingen
In het district Friesland zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden bij vogelverenigingen te
Koudum en Stiens.
In het district Groningen in Roden,Grootegast en Winsum.
In het district Zeeland werd een voorlichtingsbijeenkomst gehouden te Krabbendijke
Ook kon voorlichting worden gegeven aan specialistenverenigingen:
In Friesland aan de Speciaalclub Insecten en Vruchtenetende vogels en aan de Speciaalclub
Zebravinken.

Externe samenwerking

In navolging tot de contacten die door het hoofdbestuur van de NBvV zijn gelegd met het
hoofdbestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland, KLN, heeft ook de Commissie
Dierenwelzijn en Wetgeving overleg gevoerd met deze zusterorganisatie.
In 2017 kon dit contact verder uitgebouwd worden omdat nu al blijkt dat de belangen
dezelfde zijn en de toekomstige problemen rond de vogelgriep uitbraken en de
huisdierenlijsten (positieflijsten) alleen maar intensiever zullen worden.

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) zet zich in voor de
samenwerking tussen diverse organisaties.
Het motto daarbij is ”samen staan we sterker”.
De vereniging werkt samen met ras en fokverenigingen in het Platform Kleinschalige
Schapen- en Geitenhouders (platform-ksg) en de Nederlandse Werkgroep voor hobbymatig
gehouden Pluimvee en Parkvogels (NWPP).. De NWPP is in 2005 ontstaan. In de werkgroep
namen al deel: Aviornis international, Kleindierliefhebbers Nederland, NBvH en de COM
Nederland.
Door deelname aan de NBvH ontstond de mogelijkheid deel te nemen aan het jaarlijks door
de NBvH georganiseerd Bestuurlijk overleg hobbydierhouders en Kinderboerderijen met het
Directoraat Agro, Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn van het Ministerie van LNV.
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Tijdens dit bestuurlijk overleg in oktober 2017 te Woudenberg, is gesproken over o.a. de
actualiteit rond besmettelijke dierenziekten, voortgang positieflijst zoogdieren, bedrijfsmatig
houden van dieren, maatvoering pootringen, lijst invasieve soorten en het verloop van de
Usutu-virus.

Kennis en informatieoverdracht
Het beleid van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van vogels is er mede
op gericht dat haar leden de richtlijnen met betrekking tot dierenwelzijn naleven.
Dit vraagt van de leden voldoende kennis van de vogelsoort(en) welke hij/zij houden.
De bond stelt zich ten doel deze kennis te verhogen door middel van het op vrijwillige basis
aanbieden van een cursustraject.
Het realiseren hiervan is opgedragen aan de Commissie Dierenwelzijn van de NBvV.

Houderijrichtlijnen
In het verslagjaar heeft de commissie van diverse leden van de bond ingevulde vragenlijsten
met betrekking tot de huisvesting- en verzorgingsnormen voor vogels terug ontvangen.
De antwoorden op de gestelde vragen werden omgezet in een houderijrichtlijn
Het doel was te komen tot een beschrijving van de huisvesting- en verzorgingsnormen van
zo veel mogelijke gehouden volière- en kooivogels.
Door deze beschrijvingen vanaf 2018 onder te brengen in een databank komt deze
informatie beschikbaar voor alle leden van de bond.
We blijven als commissie ons inzetten zoveel mogelijke vragenlijsten te ontvangen van de
leden en zullen de deelname aan dit project blijven promoten. Juist de antwoorden uit die
vragenlijsten leveren een belangrijke bijdrage aan de te schrijven houderijrichtlijnen.
Eind 2017 waren voor 500 vogelsoorten houderijrichtlijnen opgesteld.
Bijzondere medewerking werd in 2017 opnieuw verkregen door de speciaalclub voor
Insecten en Vruchtenetende vogels en de speciaalclub voor Afrikaanse Prachtvinken ScAP.

Het ornithologisch onderzoek naar de diversiteit aan kooi- en volièrevogels die
bij vogelhouders in Nederland worden gehouden.
Het in 2013 opgestart onderzoek zal tot het voorjaar van 2018 worden voortgezet.
In de loop van het verslagjaar konden nog diverse aanpassingen aangebracht worden in de
wetenschappelijke naamgeving en een aanvulling plaats vinden met nog niet eerder
opgenomen vogelsoorten..
Vanuit diverse speciaalclubs van de NBvV komen meldingen van nieuwe vogelsoorten.
Ook werden door de bond in 2017 oorkonden uitgereikt voor “eerste Eigen Kweek” waar
nieuwe vogelsoorten bij zitten.

Fokverslagen.
Om aan te tonen dat vogelsoorten daadwerkelijk in Nederland worden gehouden en gefokt,
is een tweede publicatie verschenen waarin de bronvermeldingen van fokverslagen zijn
opgenomen.
Deze bronvermeldingen zoeken we terug in vooral tijdschriften.
Vanaf 2014 krijgen we daarbij veel medewerking van de Speciaalclub van Insecten- en
Vruchtenetende Vogels. We konden beschikken over een groot aantal jaargangen van hun
orgaan “Vogelexpresse”.
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Als commissie ontvangen we nu hun blad en blijven zo periodiek op de hoogte.
Ook levert de Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken veel bijdragen aan dit project en ook van
hen ontvangt de commissie hun clubblad als informatiebron.
Een eerste publicatie van “Inventarisatie Fokverslagen van Kooi- en Volièrevogels” vond
plaats in mei 2014. We voorzien een nieuwe uitgave in de loop van 2018, sluiten dan dit
project af en gaan ons beperken tot het actueel houden via de binnenkomende publicaties.

Cursus “Surveillant NBvV”.
De hobbymatige houder van of fokker met kooi- en volièrevogels ervaart buiten het
broedseizoen een aantal jaarlijks terugkerende hoogtepunten in zijn hobby.
Te denken valt dan in het bijzonder aan het bezoeken van, of als inzender deelnemen aan
een tijdelijke tentoonstelling van vogels.
Ook het bezoeken van een vogelmarkt of vogelbeurs is een gebeurtenis dat zich niet alleen
richt op het aankopen en verkopen van vogels, of het aankopen van vogelbenodigdheden,
maar bijuitstek zich leent voor het verstevigen van sociale kontakten.
Om iets te bezoeken of ergens aan mee te doen moet er wat georganiseerd worden.
Bij iedere organisator van een tijdelijke tentoonstelling of van een tijdelijke vogelmarkt is
bekend dat voor dergelijke evenementen regelgevingen bestaan.
Zo is er regelgeving vanuit de bond, maar ook regelgeving vanuit de overheid.
Maar regelgeving kan pas zinvol zijn als er op wordt toegezien dat deze nageleefd wordt.
Voor het houden van toezicht op het naleven van in eerste instantie de Reglementen van de
NBvV met betrekking tot het houden van een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke
vogelmarkt, vraagt de bond medewerking van ervaren vogelliefhebbers, die als “surveillant”
actief willen zijn om dit toezicht uit te voeren.
Iedere ervaren vogelliefhebber kan surveillant worden.
Er zijn een paar minimale voorwaarden waaraan een surveillant moet voldoen.
a. Beschikken over vrije tijd om op een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs
aanwezig te zijn;
b. Beschikken over een email adres;
c. Beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden;
d. Bereid zijn enige studie met betrekking tot de regelgeving van de NBvV te volgen;
e. Zo mogelijk ervaring hebben of betrokken zijn geweest bij de organisatie van een
tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs;
f. Vaardig zijn in het onderkennen dat de huisvesting, het welzijn en de gezondheid van
de te koop aangeboden vogels al dan niet in het geding is
In november 2017 is gestart met een aanmeldingsprocedure.
De cursus gaat in 2018 van start. Rond de jaarwisseling 2017/2018 hebben 135 afdelingen
370 deelnemers aangemeld.
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b. Wet- en regelgeving
Inventarisatie wetgeving
Eén van de doelstellingen van de commissie is het inventariseren van de wet- en
regelgeving met betrekking tot het houden van en fokken met kooi- en volièrevogels.

Nieuwe Wet Natuurbescherming
In 2015 is de tekst van de nieuwe Wet natuurbescherming door de Eerste Kamer
goedgekeurd.
Onderdeel van de volledige wetgeving is een bijbehorend Besluit en Regeling.
Beide zijn in 2015 al als concept aanwezig. De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt de
Boswet, de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.
In de uitoefening van onze hobby zijn wij betrokken bij de bepalingen zoals die zijn
opgenomen in de Flora- en faunawet en nu dus ook bij de bepalingen van de nieuwe Wet
natuurbescherming.
Voor de betrokken organisaties, waaronder ook de NBvV, zijn een aantal voorlichtingsdagen
georganiseerd waar de aanwezigen konden reageren op de concepten van het Besluit en de
Regeling.
Vanuit de NBvV zijn tijdens deze bijeenkomsten vragen en opmerkingen geplaatst rond de
procedures die voorgesteld werden voor het bestellen van ringen voor vogelsoorten die
vallen onder de Vogelrichtlijn en uitheemse vogelsoorten die op de bijlage A van de
Europese soortenlijst staan.
Begin 2016 heeft nog een internet consultatie plaats gevonden.
Op 1 januari 2017 is de wet van kracht geworden.
De Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV heeft onderzocht welke artikelen
betrekking hebben op het houden van kooi- en volièrevogels. Dit onderzoek is vastgelegd in
een afzonderlijk rapport, dat dienst zal doen als een module in diverse opleidingstrajecten.
Aanvullingswet natuur bij de Omgevingswet
In 2019 zullen de bepalingen rond het houden van dieren zoals die nu voorkomen in de Wet
natuurbescherming via een afzonderlijk aanvullingswet natuur deel gaan uitmaken van de
Omgevingswet. De NBvV is in een vroeg stadium betrokken geweest bij de consultatieronde
en heeft commentaar en voorstellen ingediend rond onder anderen het begrip “flora en
faunactiviteiten”. Het doel was te voorkomen dat iedereen die vogels houdt of er mee fokt
een omgevingsvergunning moet aanvragen. We zijn, vermoedelijk, in die opzet geslaagd.
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Hobbymatig of Bedrijfsmatig handelen met gezelschapsdieren
Sinds in 2014 het Besluit houders van dieren van kracht werd, is ook vrij snel de handhaving
op het naleven van de bepalingen in dit besluit op gang gekomen.
Er is door de verschillende inspectiediensten nogal stevig ingezet op het verkopen van
vogels op vogelmarkten.
De handhaving was niet zo zeer gericht op dierenwelzijn.
De handhavers zijn van mening dat als je als vogelliefhebber vogels verkoopt aan andere
liefhebbers die niet behoren tot je familie of vriendenkring, dat je dan bedrijfsmatig bezig bent
en dus moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in paragraaf 2 van hoofdstuk
3 van het Besluit houders van dieren. Aan dit besluit hangt een Nota van toelichting.
In deze toelichting staat een voorbeeld van bedrijfsmatig handelen en dat zou dan die
verkoop aan anderen dan familie en of vrienden zijn.
Tijdens een zwaar ingezette controle op de vogelmarkt in Zwolle, in februari 2017, zijn velen
aangesproken door inspecteurs en werden schriftelijke waarschuwingen uitgereikt.
In deze waarschuwing wordt verondersteld dat vogels verkocht worden aan anderen dan
familie of vrienden, terwijl de daadwerkelijke verkoop en de controle van de familiebanden
met de koper niet zijn vastgesteld.
Om duidelijkheid te krijgen over deze wijze van handhaven is daarna in Zwolle een
bijeenkomst gehouden door de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit NVWA.
De commissie Dierenwelzijn en Wetgeving was daarbij aanwezig.
Tot een oplossing heeft die bijeenkomst niet geleid. Wel gaven enkele aanwezigen aan wel
te voelen voor een rechtszaak over deze vorm van handhaving.
In een later stadium heeft de commissie Dierenwelzijn en wetgeving afzonderlijk met de
NVWA vergaderd over deze wijze van handhaving. Ook die gesprekken hebben niets ten
gunste van de vogelliefhebbers opgeleverd.
Daar de handhaving niet plaats vindt op basis van de wettekst, maar op basis van een
indicator die voorkomt in de Nota van toelichting, heeft de commissie Dierenwelzijn en
wetgeving contact gezocht met de overheid. De vraag was: In hoeverre heeft de tekst van
een Nota van toelichting wetskracht en kunnen daaraan rechten worden ontleend?
Blijkbaar een moeilijke vraag, want diverse ministeries en overheidsinstellingen zijn intern
gevraagd een antwoord te geven.
Uiteindelijk komt het er op neer dat een Nota van toelichting geen enkele wetskracht heeft.
Blijft over de vraag hoe het dan zo komt dat men wel op een fragment van de Nota van
toelichting blijft handhaven.
In de loop van 2017 verschijnen er op Facebook ook allerlei verhalen rond het probleem
hobbymatig en bedrijfsmatig. Velen gaan er vanuit dat die verhalen juist zijn, waardoor o.a.
het bondsbureau en ook de commissieleden bestookt worden met vragen over vooral het
hebben van een UBN nummer en het volgen van een beroepsopleiding tot z.g.
Toezichthouder.
Mede op aandringen van het bondsbureau heeft de commissie Dierenwelzijn en wetgeving
een artikel over dit onderwerp geschreven, dat terug gevonden kan worden op de website
van de NBvV, onder de link Nieuws en vervolgens openen “Vragen over vogelverkoop?”
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Buitenissige kenmerken
en het niet keuren van kooi- en volièrevogels op basis van de Nederlandse wetgeving
en de regelgeving van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Veel Europese houderijorganisaties op het gebied van het houden van en fokken met
gezelschapsdieren, zijn aangesloten bij de Entente Européenne d’Aviculture et de
Cuniculture, afgekort tot EE.
Binnen dit Europees verband zijn twee Nederlandse houderijorganisaties aangesloten:
Kleindier Liefhebbers Nederland, KLN, en de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers,
NBvV.
Samen behartigen deze twee houderijorganisaties de belangen van zo’n 33.000 leden.
De verscheidenheid aan gezelschapsdieren binnen de EE is groot.
Voor iedere diergroep is als organisatievorm een “Sparte”opgericht.
De toch wel grote groep vogels is ondergebracht in de EE-Sparte Vögel.
De aangesloten houderijorganisaties in landen als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zien
steeds meer dat hun beleid ten aanzien van het houden van en fokken met kooi- en
volièrevogels in sterke mate wordt bepaald door de wetgeving in die landen.
Van enige uniformiteit is nauwelijks sprake.
Dit is mede de reden dat een inventarisatie is gestart naar de regelgeving in de verschillende
Europese landen rond eisen die zijn opgesteld met betrekking tot het niet op een
tentoonstelling mogen keuren van vogelrassen, mutaties en mutatiecombinaties.
Doel van de inventarisatie is te komen tot uniforme richtlijnen waarin duidelijk gedefinieerd
wordt wat we in de toekomst niet meer toelaten op een keuring van vogels.
Ook aan Nederland, in het bijzonder aan de NBvV, is gevraagd deel te nemen aan deze
inventarisatie.
De Nederlandse vertegenwoordiging van de EE-Sparte Vögel ondersteund de Europese
inventarisatie om te komen tot een uniforme besluitvorming ten aanzien van het wel of niet
keuren van vogels die in het bezit zijn van voor de vogel afwijkende kenmerken. (in het Duits
benoemd als “Extremmerkmale”).
De achterliggende gedachte is dat op deze wijze naar de diverse overheden een signaal kan
worden afgegeven dat de fokkers op dit punt zelfregulerend omgaan met dierenwelzijn. en al
bij het samenstellen van fokparen rekening houden met het welzijn van de nakomelingen.
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers wil haar bijdrage aan deze inventarisatie
aangrijpen om in een rapport zowel de Nederlandse wetgeving als de Regelgeving van de
bond in één document samen te vatten.
Op deze wijze komen de onderwerpen houden van kooi- en volièrevogels, het fokken en het
tentoonstellen aan de orde.
Het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van bovengenoemd
drietal facetten in de avicultuur is er op gericht dat dit op basis van de Nederlandse
wetgeving wordt ingevuld.
Lang niet altijd gaan de wetteksten in detail in op de voor de vogelliefhebbers dagelijkse
praktijk.
Door middel van Reglementen en Regelingen treedt de bond, waar dat kan, zelfregulerend
op. Zij neemt haar verantwoordelijkheden en is zelfsturend, adviserend, regulerend en
controlerend naar haar leden.
Binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is de Commissie Dierenwelzijn en
Wetgeving taakstellend belast met de implementatie van wet- en regelgeving in alle
bestuurslagen van de organisatie.
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Vanuit die taakstelling heeft zij de opdracht aanvaard een rapport op te stellen waarin de
onderlinge verbanden tussen de Nederlandse wetgeving en de regelgeving van de NBvV,
zeker ten aanzien van het verantwoord fokken met kooi- en volièrevogels, tot uitdrukking
komen.
Het eindresultaat is gericht op het inzichtelijk maken van de argumenten waarom bepaalde
fokcombinaties niet meer toegepast mogen worden en waarom kooi- en volièrevogels nu en
in de toekomst niet meer toegelaten worden tot de keuringsdagen die aan een tijdelijke
tentoonstelling vooraf gaan.
Met het rapport “Buitenissige kenmerken bij kooi- en volièrevogels” wordt ook een antwoord
gegeven op de door de Ee-Sparte Vögel gestelde vraag: wat doet Nederland aan de
bedreigingen die men in de landen om haar heen ervaren?
Het rapport is voor het gebruik binnen de EE-Sparte Vögel vertaald in de Duitse taal onder
de titel „Gesetzgebung in den Niederlanden zur Ubertypiserung“.

Aviaire Influenza, vogelgriep.
Gedurende de periode van 9 november 2016 tot 19 april 2017, zijn wij als vogelliefhebbers
van nabij betrokken geweest bij de gevolgen van diverse uitbraken van vogelgriep in
verschillend plaatsen en regio’s in Nederland.
Uitgerekend dus in de periode waarin bijna iedere vogelvereniging haar jaarlijkse tijdelijke
tentoonstelling houdt.
Ook de Nederlandse Kampioenschappen voor kooi- en volièrevogels en de C.O.M.
Wereldshow worden traditioneel in deze periode gehouden.
Tengevolge van de door de overheid getroffen maartregen, vooral het verbod om gevogelte
te vervoeren binnen een besmet verklaard gebied, hebben veel vogelliefhebbers hun vogels
niet naar de tijdelijke tentoonstellingszaal kunnen vervoeren.
Een aantal tentoonstellingen moesten worden afgelast.
Dit heeft voor de organisatoren van diverse tentoonstellingen negatieve financiële gevolgen
gehad, die niet gedekt worden door verzekeringen of noodfondsen.
Tijdens het C.O.M congres, dat gehouden is op de Wereldshow in Almeria Spanje in januari
2017, is door de Président Général van de Confédération Ornithologique Mondiale, dhr C.F
Ramõa, het probleem aangekaart dat ontstaat door de aanwezigheid van het Avian Influenza
virus en de gevolgen voor de huidige en toekomstige activiteiten van de C.O.M.
In april 2017 is bij alle bij de C.O.M. aangesloten landen de vraag neergelegd een
inventarisatie op schrift te stellen over het verloop van de periode waarin de uitbraken van
vogelgriep hebben plaats gevonden en welke maatregelen zijn getroffen.
Aangezien de voorzitter van C.O.M. Nederland taakstellend belast is met alle zaken rond
dierenwelzijn en wetgeving, heeft deze de opdracht gekregen een rapport op te stellen
waarin de door C.O.M. mondiale voorgelegde vraagstellingen beantwoord worden.
Het uiteindelijke doel is een internationaal project te realiseren onder de naam “analyse van
de aanwezigheid en de verspreiding van AI virussen in vogelsoorten die behoren tot de
Orden Passeriformes, Psittaciformes en Colombiformes.
Omdat een nabeschouwing over de vijf en halve maand van vogelgriep ook kennis
verbredend kan zijn voor de Nederlandse vogelliefhebbers, is dit rapport uitgebracht in de
Nederlandse taal.
De versie in de Engelse taal is de Nederlandse bijdrage aan het internationaal onderzoek
van de Confédération Ornithologique Mondiale.
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Vervolgtraject
Omdat meerdere houderijorganisaties ingrijpende nadelige gevolgen ondervinden van de
regelingen die door de overheid worden uitgevaardigd, vooral wat betreft het verbod op het
houden van tentoonstellingen, is het ingeslagen traject, gericht op meer onderling
samenwerken, in een stroomversnelling gekomen.

De Ornithologische Werkgroep Nederland OWN
In september 2017 zijn vertegenwoordigers van de KLN, NBS, NBvV en COM Nederland
bijeen geweest om in eerste instantie de problemen rond de tentoonstellingen bij de uitbraak
van vogelgriep met elkaar te bespreken.
De aanwezige vertegenwoordigers van de genoemde houderijorganisaties gaan in de
toekomst verder als de Ornithologische Werkgroep Nederland.
Hieraan wordt ook de NPO nog toegevoegd.
De leden van de Commissie Dierenwelzijn-ethiek en wetgeving nemen deel aan deze
werkgroep.
Zowel de KLN als de NBvV hanteren preventieve protocollen voor het deelnemen van
risicogevogelte aan de tentoonstellingen.
Besloten wordt de huidige situatie in beeld te brengen. Dit vindt plaats door het uitbrengen
van het rapport “Keuringen en tentoonstellen van vogels in relatie tot een uitbraak van
vogelgriep”.
Bioveiligheidsprotocol
De wens is te komen tot een uniforme protocol voor alle houderijorganisaties binnen de
OWN.
Een “Concept Bioveiligheidsprotocol voor het nemen van preventieve maatregelen ten
behoeve van het deelnemen aan keuringen en tijdelijke tentoonstellingen van hobbymatig
gehouden risicogevogelte tijdens een uitbraak van vogelgriep: is geschreven, aangevuld met
een “Eigen Verklaring” die door de inzender moet worden overhandigd bij het inkooien van
risicogevogelte.
Beide documenten zijn tijdens een gesprek op het ministerie van LNV, gevoerd in februari
2018, overhandigd aan een beleidsmedewerker Diergezondheid, Directoraat generaal Agro,
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn.
Concept hoofdstuk maatregelen AI beleidsdraaiboek, december 2017
In november 2017 zijn de houderijorganisaties, die betrokken zijn bij de gevolgen van
vogelgriep uitbraken in Nederland, in de gelegenheid gesteld voorstellen in te dienen op het
Beleidsdraaiboek dierziekten, dat zal worden gereviseerd.
Zowel de KLN als de NBvV hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
In het concept hoofdstuk maatregelen AI beleidsdraaiboek, december 2017, is in artikel 2.5,
dat handelt over een verbod op markten met pluimvee, de passage opgenomen:
Tentoonstellingen van sierpluimvee zijn onder voorwaarden wel mogelijk.
Nog niet is aangegeven welke voorwaarden dit zijn.
De door de OWN opgestelde documenten “Bioveiligheidsprotocol…..”en de “Eigen
Verklaring”, worden aangedragen als zijde de voorwaarden
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VISIE
In dit hoofdstuk inventariseren we de activiteiten die door de Commissie Dierenwelzijn en
Wetgeving NBvV in het komende jaar 2018 moeten worden ontplooid.

Kennis- en informatie overdracht.
De bestaande communicatiekanalen zullen ook in 2018 worden gebruikt om de leden van de
bond te informeren over recente ontwikkelingen rond dierenwelzijn en wetgeving.
In 2018 zal gestart worden met het eerste opleidingsjaar van de cursus “Surveillant NBvV”.
Zowel de modules voor dit eerste lesjaar als de module voor het praktijkgedeelte zullen in
2018 voor de deelnemers digitaal beschikbaar komen.

Module Wetgeving.
Een onderdeel van de opleiding tot Surveillant NBvV, wordt gevormd door de module
Nederlandse wetgeving.
Met het van kracht worden van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is de
bestaande module volledig herschreven.
Dit moet in 2018 overgedaan worden omdat per 1 januari 2019 de Wet natuurbescherming
overgaat naar de Omgevingswet.
De “oude” Wet natuurbescherming gaat dan verder onder de naam Aanvullingswet natuur
Omgevingswet.

Invasieve uitheemse vogelsoorten.
In de Wet natuurbescherming zijn diverse artikelen opgenomen die betrekking hebben op
invasieve vogelsoorten.
Een inventarisatie van Nederlandse wetgeving en Europese regelgeving zal in een rapport
worden opgenomen en beschikbaar komen.
Via het Ministerie van LNV wordt de NBvV in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de
diverse consultaties rond dit onderwerp.

Biodiversiteit.
Onder de titel “Bedreigd, Beschermd en Behouden, Captive breeding and conservation
witch cage- and aviary birds” zal in 2018 een rapport worden geschreven.
Bij het inventariseren van aantoonbaar gehouden vogelsoorten in Nederland kon worden
vastgesteld dat vele uitheemse vogelsoorten, die internationaal worden aangemerkt als
“Bedreigd” in hun voortbestaan,in de volières van de Nederlandse vogelliefhebbers
voorkomen. Er wordt succesvol mee gefokt. Soms zijn een aantal soorten zo algemeen in
Nederland, dat men zich nauwelijks meer realiseert dat ze bedreigd zijn.

Dierenethiek.
In 2016 is gestart met een voorbereidingscommissie die zich bezig houdt met het
inventariseren van de voorwaarden waaraan zowel de commissie als de commissieleden
moeten voldoen om te komen tot een commissie Dierenethiek.
In 2017 heeft dit traject een vervolg krijgen teneinde te komen tot een themacommissie
welke wordt ondergebracht bij de commissie Dierenwelzijn-ethiek en Wetgeving NBvV.
In het voorjaar van 2018 zal dit traject afgerond worden
Het eerste ethische dilemma dat zal worden opgepakt is de morele vraag: moeten we
doorgaan met het fokken van hybriden en transmutaties?
.

20

