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1. Inleiding 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft haar beleid geformuleerd ten aanzien van 
het dierenwelzijn van vogels als gezelschapsdier. 
Dit is vastgelegd in het “Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten 
aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels”.  
De belangrijkste pijlers waarop dit beleid is gericht zijn: 

- het houden van vogels; 
- het fokken met vogels; 
- het tijdelijk tentoonstellen van vogels;  
- het aankopen en verkopen van vogels. 

 
Aanvullend op dit reglement is een uitvoeringsbesluit van kracht. 
In dit uitvoeringsbesluit worden de bepalingen uit het reglement nader toegelicht. 
 
De controle op het naleven van de bepalingen in Statuten, huishoudelijk reglement en 
algemene reglementen door individuele leden of afdelingen van de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers is de taakstelling van bondsgecommitteerden, welke door de bond zijn 
aangewezen en als zodanig benoemd. 
 
De controle op het naleven van de bepalingen in het reglement ten aanzien van de 
gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels is, in geval van een tijdelijke 
tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelijke vogelbeurs, de verantwoordelijkheid van de 
organisator van dit evenement. 
De uitvoering van die controle kan worden opgedragen aan surveillanten, welke door de 
bond zijn aangewezen en gecertificeerd. 
 
Om in aanmerking te komen voor deze certificering dient een opleidingstraject te worden 
doorlopen. 
Dit opleidingstraject is er op gericht de surveillant te scholen in het herkennen van zaken die 
zich tijdens een bovengenoemd evenement kunnen voordoen en in strijd zijn met de 
regelgeving van de NBvV en of een aantasting zijn op de gezondheid en het welzijn van de 
daar aanwezige kooi- en volièrevogels. 
Daarnaast wordt de surveillant geschoold in de relevante Nederlandse wetgeving en 

Europese verordeningen. 
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2. Waarom heeft de NBvV “surveillanten” nodig ? 
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. 
 

 

3. Wie kan surveillant worden? 
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 of tentoongestelde vogels al dan niet in het geding is 
 

 

4. Hoe krijg je als surveillant de vereiste kennis van de 
werkzaamheden en de van toepassing zijnde regelgeving? 
 
Om als surveillant zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren biedt de bond het volgende 
scholingstraject aan: 
 
Gestart wordt met een regionale bijeenkomst waar de opbouw van het scholingstraject wordt 
toegelicht. Dit traject beslaat twee jaar. 
 
In het eerste jaar wordt direct al gestart met het opdoen van praktijkervaring bij evenementen 
die door de eigen vereniging worden georganiseerd. 
Ondersteunend materiaal in de vorm van bijvoorbeeld de teksten van de reglementen en 
checklijsten worden door de bond digitaal beschikbaar gesteld. 
Na het eerste jaar kan de surveillant besluiten verder te gaan in het scholingstraject. 
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In het tweede jaar wordt weer gestart met een regionale bijeenkomst. 
Hier zal een evaluatie plaats vinden van de praktijkervaringen zoals die zijn opgedaan in het 
eerste jaar. 
In het tweede jaar zal naast de praktijkervaring bij de evenementen van de eigen vereniging 
digitaal aandacht worden besteed aan de  reglementen en richtlijnen van de NBvV. 
Ook zal digitaal toelichting worden gegeven op de Nederlandse wetgeving ten aanzien van 
het houden van dieren. 
Het benodigde lesmateriaal wordt in de vorm van modules door de bond verstrekt. 
 
Aan het einde van het tweede jaar wordt het scholingstraject afgesloten met de uitreiking van 
een certificaat. 
 

Theorie via modules. 
De wijze waarop de werkzaamheden van een Surveillant moeten worden uitgevoerd is 
vastgelegd in een vijftal modules. 
Deze modules en de daarbij behorende formulieren worden digitaal toegezonden aan de 
deelnemers. 
De opbouw van deze modules is als volgt: 
Module 1 De surveillant van de NBvV. 
  Introductie van de opleiding. 
 
Module 2 Gezondheid en welzijn van kooi- en volièrevogels. 
  Veterinaire inspecties. 
 
Module 3 Het uitvoeren van een audit. 
  Toezicht tijdens een vogelmarkt of vogelbeurs. 
  Toezicht tijdens een tentoonstelling. 
  Audit formulieren. 
 
Module 4 De regelgeving van de NBvV. 
 
Module 5 Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen met betrekking 
  tot het houden, fokken en verkopen van kooi- en volièrevogels. 
  Gezondheidswet voor dieren 
  Wet dieren 
  Wet natuurbescherming 
  Omgevingswet 
 
Vragen over de lesstof van de modules kunnen per mail worden gesteld aan de coördinator 
van de opleiding via surveillantnbvv@gmail.com  
 
De modules 2 t/m 5 worden afgesloten met een vragenlijst die is opgebouwd ui multiple 
choise vragen. 
De vragenlijst wordt verstrekt in word en kan digitaal ingevuld worden. 
Na invulling van de antwoorden kan deze lijst gemaild worden naar 
surveillantnbvv@gmail.com.  Alleen na ontvangst van de ingevulde vragenlijst wordt de 
volgende module verzonden. 
  
 
 

mailto:surveillantnbvv@gmail.com
mailto:surveillantnbvv@gmail.com
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5. De opleidingskosten. 
De bond neemt de volgende kosten voor haar rekening: 

- het samenstellen van- en aan de cursist te mailen digitaal lesmateriaal; 
- de kosten voor zaalhuur en het gebruik daarbij van audiovisuele hulpmiddelen tijdens 

de regionale introductiedagen; 
- de kosten die door de organisatoren van de introductiedagen voor dit scholingstraject 

worden gemaakt; 
- de kosten verbonden aan het uitgeven van een certificaat. 

 
De reis- en verblijfkosten die door de cursist worden gemaakt voor het bezoeken van de 
regionale introductiedagen en de kosten welke worden gemaakt voor het downloaden en 
printen van het lesmateriaal, zijn voor rekening van de cursist. 

 
 
6. Aanmelding. 
Deelnemers aan dit scholingstraject voor “Surveillant” kunnen uitsluitend worden aangemeld 
door een afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers die regelmatig een 
tijdelijke tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelijke vogelbeurs organiseert. 
Het aantal deelnemers is niet gelimiteerd.  
Bij de aanmelding moet een verklaring van de deelnemer worden overlegd dat hij/zij bereid is 
aan dit opleidingstraject deel te nemen. 
 
Opgave, door het bestuur van de afdeling, van het aantal deelnemers, hun n.a.w.- gegevens 
en hun ondertekende bereidverklaring kunnen voor 1 januari 2018 gezonden worden aan het 
Bondsbureau van de NBvV. 
Ook kunnen aanmeldingsformulieren afgegeven worden aan de stand van de Commissie 
Dierenwelzijn en wetgeving tijdens de Nederlandse Kampioenschappen VOGEL18 te Zwolle. 
 

7. Vragen. 
Vragen kunnen uitsluitend per mail worden gesteld via surveillantnbvv@gmail.com  
  

mailto:surveillantnbvv@gmail.com
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Opleidingstraject  tot “Surveillant NBvV”. 
 
1e cursusjaar 2018 
 
November 2017   Week 46, afstemming met de Bondsraad NBvV 
 
November 2017  Week 47, flyer en aanmeldingsformulier naar afdelingen 
    via Bondsbureau in de vorm van b.v. een Nieuwsbrief 
 
Januari 2018   Week 2, sluiting inschrijving 
 
Januari 2018 Week 4 Opgave van het aantal deelnemers naar de 

districtvoorzitters 
 
Januari 2018 Week 5, de districtsvoorzitters bepalen de keuze van een 

dagdeel en de datum, 
de districtsvoorzitters bepalen de vergaderplaats 

  
 
Februari 2018 Week 6 Verzenden lesmodule 1 naar districtvoorzitters. 
    De districtvoorzitters melden de datum en vergaderplaats 
 
Februari 2018 Week 7 Berichtgeving aan de deelnemers via mail  

 
Maart/april 2018  introductiedagen = uitleg module 1 

inclusief mailing module 1 = introductie 
 

Mei 2018   Verzending module 2 =  
gezondheid en welzijn van kooi- en volièrevogels 
inclusief veterinaire controle 
 

 
Juni 2018   Verzending module 3 = 
    Audit vogelmarkt en tentoonstelling 
    Incl. Reglementen NBvV m.b.t. vogelmarkten en  
    tentoonstellingen 
 
Oktober – december 2018 Het uitvoeren van audits en veterinaire controles. 
    Het houden van toezicht op tentoonstellingen 
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Opleidingstraject  tot “Surveillant NBvV”. 
 
2e cursusjaar 2019 
 
Februari 2019  Informatie naar de organisatoren van de introductiedagen 

m.b.t. het aantal deelnemers en resultaten 1e cursusjaar. 
 
Maart-april 2019  Introductiedagen in de districten 
    Evaluatie gehouden audits door de deelnemers 
    Uitleg  traject 2e cursusjaar 
 
Mei 2019   Verzenden module 4Regelgeving NBVV 
 
Augustus 2019   Verzenden module 5 Nederlandse wetgeving 
    Omdat de Wet natuurbescherming en de Wet Omgeving 
    in 2019 in een andere vorm van kracht worden, hangt 
    de uitgifte van  deze module af van de voortgang van de 
    nieuw te verschijnen wetten. 
 
Oktober – december 2019 Uitvoeren audits, veterinaire controle  en toezicht op  
    tentoonstellingen 
 
Januari 2020   Tijdens Ned Kampioenschappen VOGEL 2020  
    bekendmaking van de geslaagden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hun welzijn….is onze zorg 
Met deze slogan is de doelstelling van de Commissie Dierenwelzijn-ethiek en wetgeving 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. 

 


