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Voorwoord
De Commissie Dierenwelzijn 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 vijfde jaarverslag aan u voorleggen.
Dit jaarverslag is niet alleen een vastlegging van de handelingen van de Commissie
Dierenwelzijn en de Commissie 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 kooien 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 2016 was Ton Koenen, lid van het hoofdbestuur van de
NBvV.
Functionele verantwoordelijkheid ligt bij de bondsraad van de NBvV.
De commissie is bereikbaar op het adres van het bondbureau.
Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom.
tel: 0164 23 50 07, email info@nbvv.nl .
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Inleiding
Jaarverslag van de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV
Een leidraad voor het schrijven van het jaarverslag van de werkzaamheden, uitgevoerd in
2016 door de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV, is de toetsing in hoeverre de
vastgelegde Visie voor 2016 gerealiseerd kon worden.
Een aantal belangrijke doelstellingen konden succesvol afgesloten worden.
Waar het Besluit houders van dieren, als onderdeel van de Wet dieren, uitgaat van de
veronderstelling dat vogelliefhebbers bedrijfsmatig vogels fokken voor de verkoop, hebben
we al in een eerder stadium in samenwerking met Kleindier Liefhebbers Nederland, KLN,
naar het Ministerie van EZ aangegeven dat wij onszelf zien als hobbyisten en op basis van
door de NBvV erkende fokrichtingen jonge vogels fokken. Wij richten ons niet primair op de
verkoop van jonge vogels.
Om het beleid van de NBvV in deze te verduidelijken is dit beleid dit jaar op schrift gezet en
door de bondsraad geaccordeerd.
Een terugkomend item in de afgelopen vijf jaar is kennis- en informatieoverdracht geweest
en dit zal in de komende jaren ook wel actueel blijven.
In het voorjaar van 2016 is het Handboek Vogelverzorging verschenen.
Dit Handboek zal gaan dienen als lesmateriaal voor een op te starten opleidingstraject tot
“gecertificeerd vogelliefhebber”. De tekst van het handboek is omgezet in multiple choise
vragen.
Dit is toch een omvangrijk werk geweest en zal in 2017 afgerond kunnen zijn.
Ondertussen werken we aan een digitale opleiding tot “Toezichthouder”.
Met de komst van de nieuwe Wet natuurbescherming is de NBvV betrokken geweest bij de
consultatie rondes en voorlichtingbijeenkomsten van het Ministerie van EZ met betrekking tot
het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.
Als commissie hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen tussen de nieuwe
Wet natuurbescherming en de Flora en faunawet die per 1 januari 2017 komt te vervallen.
Eén van de doelstellingen voor 2016 was een praktijkonderzoek naar het aanwezig zijn van
schadelijke kenmerken bij kooi- en volièrevogels.
Tijdens de periode van literatuurstudie kwam vanuit de Entente Européenne de vraag een
inventarisatie te maken van wettelijke Nederlandse voorwaarden die zich richten op het niet
mogen keuren(en niet mogen tentoonstellen) van kooi- en volièrevogels.
Dit heeft geresulteerd in een rapport “Buitenissige kenmerken en het niet keuren van kooien volièrevogels op basis van de Nederlandse wetgeving en de regelgeving van de NBvV”.
Het rapport zal in 2017 in de Duitse taal ingediend worden bij de onderzoekcommissie van
Sparten Vögel EE.
Bij de voorbereidingen van het rapport rond het fokbeleid van de NBvV en het rapport
Buitenissige kenmerken, worden we als commissie bij herhaling geconfronteerd met
dierenethische dilemma’s.
In het najaar van 2016 wordt besloten een voorbereidingscommissie Dierenethiek te gaan
vormen. Daarnaast zal het begrip Dierenethiek een onderdeel uitmaken van het eerste
NBvV-congres dat in januari 2017 zal worden gehouden.

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 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 welke in de richting van de leden van
de NBvV worden ontplooid, richten zich op:
- Het bevorderen van een 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 implementeren van certificatietrajecten voor zowel leden van de bond die actief
hobbymatig vogels houden en of er mee fokken, als de certificering van
toezichthouders op vogelmarkten en vogelbeurzen.
Ten aanzien van wet- en regelgeving ontplooit de Commissie Dierenwelzijn 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;

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.
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STRATEGIE
a. Het welzijn en de gezondheid van volière- of kooivogels.
Intern Overleg
Overleg met het hoofdbestuur van de NBvV.
Tijdens dit overleg heeft de commissie een tussenrapportage uitgebracht aangaande de
actualiteit van de items die genoemd zijn in de Visie 2016.
Aan de orde kwamen:
a. De voortgang van het traject kennis- en informatieoverdracht;
b. Verslag van het bestuurlijk overleg op het Ministerie van EZ met o.a. het advies om
vanuit de NBvV alle tentoonstellingen collectief te melden bij de NVWA;
c. Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren;
d. Problematiek rond verkrijgbaarheid entstof voor kanaries;
e. Het draaiboek rond de uitbraak van vogelgriep, speciaal de nu van kracht geworden
toelating om vogels vanaf een tentoonstelling zo spoedig mogelijk terug te vervoeren
naar de vogelverblijven van de inzenders;
f. De wetgeving rond Invasieve uitheemse (vogel)soorten;
g. De nieuwe Wet natuurbescherming en de consultatie rondes met betrekking tot de
Aanvullingswet Natuur bij de Omgevingswet (2019).
Overleg met de bondsraad van de NBvV.
Tijdens het overleg heeft de commissie een toelichting gegeven op het fokbeleid van de
NBvV, zoals dat als zienswijze is vastgelegd in het rapport “Het hobbymatig fokken met kooien volièrevogels in relatie tot het beleid van de NBvV”.
De toelichting werd vooral gegeven op schriftelijke vragen.
In het najaar is de zienswijze van de commissie omgezet in een onderdeel van het
bondsbeleid ten aanzien van dierenwelzijn.
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 2016 was de commissie in de gelegenheid dergelijke audits
uit te voeren bij diverse grote vogelmarkten.
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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.
Website NBvV
De Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving is terug te vinden op de website van de bond,
www.nbvv.nl, in de rubriek “over de bond” staan we onder “dierenwelzijn”.
Hier is niet alleen het Reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn
van volière- en kooivogels te downloaden, maar ook het daarbij behorende
Uitvoeringsbesluit.
De vragenlijst voor een vogelsoort is voor alle leden beschikbaar. Deze vragenlijst vormt de
basis voor het schrijven van houderijrichtlijnen.
De CODEX voor het hobbymatig houden van en fokken met kooi- en volièrevogels door
leden van de NBvV staat op de website.
Een model Overdrachtsverklaring is op de website geplaatst om het overdragen van vogels
aan o.a. buitenlandse vogelliefhebbers eenvoudiger te maken.
Maandblad Onze Vogels
Een belangrijk communicatie middel is uiteraard het maandblad Onze Vogels.
De doelstelling is dat zoveel mogelijk iedere maand een artikel, geschreven door de
Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving, wordt geplaatst. In 2016 kon dit niet altijd
gerealiseerd worden.
Geplaatst zijn o.a een tweetal artikelen met de titel “Het blijft een hobby”, waarin uitleg is
gegeven over de indicatoren voor het aannemelijk maken dat we hobbymatig bezig zijn.
Daarnaast is aandacht geschonken aan kennisoverdracht door het artikel “Onbewust
bekwaam”,aan het waarom van het verschijnen van het Handboek Vogelverzorging, de
wetgeving rond Invasieve uitheemse vogelsoorten, vogeltransport en de invoering van de
Overdrachtsverklaring.
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.
In 2016 is voorlichting gegeven tijdens de Algemene Vergadering van de bond.
Voorlichting voor afdelingen en specialistenverenigingen
In het district Friesland zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden bij vogelverenigingen te
Leeuwarden 2, Joure, Stiens, Lemmer en Koudum.
In het district Groningen in Roden,
In het district Overijssel werd een voorlichtingsbijeenkomst gehouden te Borculo,
In Noord Holland werd een voorlichtingsbijeenkomst gehouden te Heerhugowaard,
Hoogwoud en Assendelft.
Ook kon voorlichting worden gegeven aan specialistenverenigingen:
Regio Oost van de Speciaalclub Vorm- en postuurkanaries te Oerle, Ov.
Speciaalclub Afrikaanse Prachtvinken ScAP tijdens hun jaarvergadering te Soest,
Parkieten Speciaalclub te Heilo NH
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Externe samenwerking

In navolging tot de contacten die door het hoofdbestuur van de NBvV al zijn gelegd met het
hoofdbestuur van Kleindier Liefhebbers Nederland, KLN, heeft ook de Commissie
Dierenwelzijn en Wetgeving overleg gevoerd met deze zusterorganisatie.
In 2016 kon dit contact verder uitgebouwd worden omdat nu al blijkt dat de belangen
dezelfde zijn en de toekomstige problemen rond de huisdierenlijsten (positieflijsten) alleen
maar intensiever zullen worden. Gezamenlijk is gewerkt aan het indienen van commentaar
op het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.

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). Door bemiddeling van de voorzitter van Aviornis
Nederland zijn wij als Cie D&W deelnemer geworden in de 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 NWPP 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
Economische Zaken.
Tijdens dit bestuurlijk overleg in juni 2016 is gesproken over o.a. de actualiteit rond
besmettelijke dierenziekten, voortgang positieflijst zoogdieren, bedrijfsmatig houden van
dieren, lijst invasieve soorten en leewiekverbod.
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Besmettelijke dierenziekten.
Q koorts
Tijdens het overleg is gesproken over de uibraak van Q koorts.
Op 7 juni 2016 is Nederland Q koortsvrij verklaard. Er is gedurende een jaar lang geen Q
koorts meer opgetreden.
Blauwtong
Als middel tegen Blauwtong is op instigatie van de directie dierlijke agroketens en
dierenwelzijn van het ministerie van EZ een nieuw vaccin tegen blauwtong gefabriceerd
door MSC. In de praktijk blijkt evenwel dat het vaccin onvoldoende beschikbaar is.
Kanariepokken.
Namens de NBvV vraagt Jan de Bruine aandacht voor het niet langer verkrijgbaar zijn van
Poulvac P Canary. Aan Jan de Bruine wordt gevraagd of hij wil nagaan op het probleem bij
de toelating zit of dat de fabrikant het domweg niet meer wil maken. In het eerste geval kan
EZ misschien nog wat betekenen, in het tweede geval ligt het moeilijker.
Aviaire Influenza
Het draaiboek Aviaire Influenza is aangepast. Alle organisaties welke op de TUO -Technisch
Uitvoering Overleg – lijst staan zullen worden uitgenodigd bij verder overleg.
De wensen van de NBvV worden nogmaals onder de aandacht gebracht.
Geregeld zal worden dat ook de NBvV op de TUO lijst wordt geplaatst.
Positieflijst zoogdieren.
Voor het eind van het jaar wil EZ dat alle zoogdieren die in Nederland worden gehouden
beoordeeld zijn. Er is wel veel discussie over de beoordelingsmethode.
Alvorens met de positieflijst voor vogels en reptielen te beginnen zal men eerst het verloop
van de zaken rondom de positieflijst voor zoogdieren evalueren en dan pas gaat de
staatssecretaris beslissen of hij aan een positieflijst voor vogels en reptielen begint.
Bedrijfsmatig houden van dieren.
De grens tussen hobbymatig en bedrijfsmatig houden van dieren blijft een voortdurende
vraag.
Het ministerie van EZ wil hierover geen duidelijkheid geven.
Jan de Bruine merkt in de vergadering op dat de overheid ook niet wil praten over een eigen
controlesysteem vanuit de houderijorganisaties. Aangegeven wordt daarop dat de overheid
wel bereid is om met de houderijorganisaties te spreken over een eigen controlesysteem,
maar dan moet dan een verplichtend systeem worden met controles en sancties.
De overheid doet dan van tijd tot tijd steekproefsgewijs een controle.
Dus dat moet op de agenda bij de bonden.
Lijst van invasieve soorten.
Per 1 juli 2016 is de Europese lijst van invasieve soorten, de z.g. Unielijst, van kracht
geworden.
Nederland heeft tegen gestemd, maar stond alleen.
Komt een soort op de lijst van invasieve soorten te staan dan is de constructie net als bij de
positieflijst zoogdieren: als je een soort houdt die op de lijst staat mag het oud worden, maar
je mag er niet mee fokken.
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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 2017 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 2016 waren voor 500 vogelsoorten houderijrichtlijnen opgesteld.
Bijzondere medewerking werd in 2016 opnieuw verkregen door de speciaalclub voor
Insecten en Vruchtenetende vogels en de speciaalclub voor Afrikaanse Prachtvinken ScAP.

Het certificeringtraject voor houders- en fokkers van kooi- en volièrevogels
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers voert een beleid dat gericht is op een duurzame,
diervriendelijke en hobbymatige wijze van het houden, fokken en tentoonstellen van kooi- en
volièrevogels.
Dit beleid is vastgelegd in het “Reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en
het welzijn van kooi- en volièrevogels”.
In dit reglement is aangegeven welke richtlijnen de basis vormen voor het beoefenen van het
hobbymatig houden van kooi- en volièrevogels.
De belangrijkste items zijn o.a. de huisvesting en de verzorging van de vogels die als
gezelschapsdier worden gehouden.
Een belangrijk uitgangspunt van dit beleid is dat de eigenaar van de vogel zelf
verantwoordelijk is voor zijn handelen. De richtlijnen van de
bond zijn daarbij leidend.
De NBvV hanteert bij het uitvoeren van haar beleid dan ook
de stelling dat de leden deze richtlijnen als uitgangspunt
van handelen nemen.
Om ieder lid van de bond in de gelegenheid te stellen zich
de richtlijnen van de bond eigen te maken wordt een
opleidingstraject gestart.
De realisatie van deze opleiding is in handen van de
Commissie Dierenwelzijn van de NBvV.
Het benodigde lesmateriaal zal in de vorm van een
“Handboek Vogelverzorging” beschikbaar komen.
In dit handboek wordt de basiskennis verwoord die
tenminste nodig is voor het houden van kooi- en
volièrevogels als gezelschapsdieren.
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Iedereen die op een hobbymatige wijze vogels houdt of er mee fokt, kan deelnemen aan de
opleiding.
Zolang de Nederlandse wetgeving nog niet voorziet in een verplicht certificeringtraject voor
houders van gezelschapsdieren, die deze dieren hobbymatig houden, is deelname op geheel
vrijwillige basis.
Alle benodigde kennis die in dit opleidingstraject wordt beschouwd als de basiskennis voor
het houden van en fokken met kooi- en volièrevogels is opgenomen in het “Handboek
Vogelverzorging” welke door de NBvV in 2016 is uitgegeven.
Hierdoor wordt geen specifieke vooropleiding van de deelnemer gevraagd.
De Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving is in 2014 gestart met het schrijven van
verschillende hoofdstukken voor dit handboek.
In 2015 heeft dit project een hogere prioriteit gekregen omdat het streven toch was dit aan
het einde van dat jaar af te ronden. Hierin zijn we geslaagd en in mei 2016 is het boek
verschenen. (ISBN 978-90-582129-5-5).

Het ornithologisch onderzoek naar de diversiteit aan kooi- en volièrevogels die
bij vogelhouders in Nederland worden gehouden.
Het in 2013 opgestart onderzoek is tot halverwege het jaar 2016 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 2016 oorkonden uitgereikt voor “eerste Eigen Kweek” waar
nieuwe vogelsoorten bij zitten.
In de loop van 2016 is de inventarisatie afgesloten en beperkt geworden tot actuele
aanvullingen.

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”.
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 2017, sluiten dan dit
project af en gaan ons beperken tot het actueel houden via de binnenkomende publicaties.
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Praktijkonderzoek naar het aanwezig zijn van schadelijke kenmerken bij
kooi- en volièrevogels.
In de Visie voor 2016, zoals opgenomen in het jaarverslag van 2015 was al aangegeven dat
de commissie de mogelijkheden zou onderzoeken om te komen tot een praktijkonderzoek
naar de aanwezigheid van schadelijke kenmerken bij alle aantoonbaar gehouden kooi- en
volièrevogels in Nederland.
Al tijdens de literatuurstudie kwam dit voornemen in een stroomversnelling omdat we vanuit
de Entente Européenne een bericht kregen dat de Sparte Vögel in Europees verband bezig
was met een onderzoek naar de wet- en regelgeving in de aangesloten landen ten aanzien
van wel of niet mogen laten keuren van vogels.
Wij werden vervolgens gevraagd ons onderzoek te versnellen en een rapport te schrijven als
Nederlandse bijdrage aan dit Europees onderzoek. In eerste instantie werd het rapport
“Buitenissige kenmerken en het niet keuren van kooi- en volièrevogels op basis van de
Nederlandse wetgeving en de regelgeving van de NBvV” geschreven.
Om het rapport toegankelijk te maken voor de landen binnen de EE werd dit rapport
vervolgens vertaald in de Duitse taal.

Het fokbeleid van de NBvV.
In het Besluit houders van dieren, als AMBvV van de Wet dieren, wordt in hoofdstuk 3,
paragraaf 2 zwaar ingezet op het bedrijfsmatig verkopen en fokken van dieren.
Het beleid van de NBvV gaat uit van het hobbymatig houden van en fokken met dieren.
Het primaire doel is dus beslist niet dat we kooi- en volièrevogels fokken voor de verkoop.
Om mogelijk te maken dit wat duidelijker in het beleid van de NBvV naar voren te brengen
heeft de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBVV haar zienswijze op het hobbymatig
fokken met kooi- en volièrevogels omschreven en in de vorm van een rapport aangeboden
aan de Bondsraad van de NBvV. Het daarin opgenomen “Reglement ten aanzien van het
hobbymatig fokken met kooi- en volièrevogels” is door de Bondsraad overgenomen en
toegevoegd aan de normen die de bond hanteert bij haar beleid ten aanzien van
dierenwelzijn.
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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 in die opzet geslaagd.
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VISIE
In dit hoofdstuk inventariseren we de activiteiten die door de Commissie Dierenwelzijn en
Wetgeving NBvV in het komende jaar 2017 moeten worden ontplooid.

Kennis- en informatie overdracht.
De bestaande communicatiekanalen zullen ook in 2017 worden gebruikt om de leden van de
bond te informeren over recente ontwikkelingen rond dierenwelzijn en wetgeving.
In 2016 is een oriënterend gesprek gevoerd waarbij de mogelijkheid werd onderzocht de
cursus “Toezichthouder” digitaal en grotendeels via zelfstudie te organiseren.

Module Wetgeving.
Een onderdeel van de opleiding tot Toezichthouder wordt gevormd door de module
wetgeving.
Met het van kracht worden van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 moet de
bestaande module volledig herschreven worden.

Veterinaire controle.
Tijdens het schrijven van het EE rapport “Buitenissige kenmerken” werden meerdere
onderwerpen verzameld die dienst kunnen doen bij een veterinaire controle van kooi- en
volièrevogels bij het inbrengen op een vogelmarkt of tentoonstelling.
Een nieuw formulier zal in 2017 via de website van de NBvV beschikbaar komen.

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 Miniserie van EZ 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 2017 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 zal dit traject een vervolg krijgen teneinde te komen tot een thema-commissie welke
wordt ondergebracht bij de commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV.

15

Vogelgriep en het hobbymatig houden van kooi- en volièrevogels.
Vanaf eind oktober 2016 is er onder de vogelliefhebbers veel onrust ontstaan door de
uitbraak van vogelgriep in verschillende uiteenlopende locaties in o.a. Nederland.
De commissie Dierenwelzijn en Wetgeving is gevraagd een onderzoek op te starten waaruit
zal moeten blijken welke relatie er is tussen de kooi- en volièrevogels bij het uitbreken van
vogelgriep.
 Kunnen kooi- en volièrevogels drager zijn van het virus dat verantwoordelijk is voor
de uitbraak van vogelgriep?
 Verspreiden onze vogels deze ernstige dierenziekte tijden het transport naar een
tijdelijke tentoonstelling en of tijdens het verblijf op een tijdelijke vogelmarkt of
tentoonstelling?
Op basis van de Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen zal een brochure
worden geschreven waarin zal worden aangegeven hoe wij als hobbymatige houders en
fokkers van kooi- en volièrevogels moeten handelen tijdens de uitbraak van een vogelgriep
epidemie.
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