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Inleiding 

Beleid NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn  
van kooi- en volièrevogels. 
 
In diverse reglementen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers zijn voorwaarden 
opgenomen die betrekking hebben op de gezondheid en het welzijn van kooi- en 
volièrevogels. 
Deze voorwaarden komen voort uit het beleid dat gevoerd wordt ten aanzien van 
dierenwelzijn. 
Dit beleid is vastgelegd in een afzonderlijk reglement1 met daaraan gekoppeld een 
uitvoeringsbesluit2. 
 
Uitgangspunt 
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 o.a. volgende terreinen; 
Verkoop en aankoop van vogels 
Het tentoonstellen van vogels 

 

Toezicht en naleving van de reglementen 
De controle op de naleving van  reglementen is in geval van een keuring, tentoonstelling, 
vogelmarkt of vogelbeurs de verantwoordelijkheid van de organisator van dat evenement.  
 
Deze controle wordt uitgevoerd door Surveillanten, welke door de NBvV zijn gecertificeerd. 
Verenigingen of andere organisaties welke hun evenement organiseren onder auspiciën van 
de NBvV  en als zodanig zijn gecertificeerd, o.a. vogelmarkten,  kunnen hun certificering 
verliezen als zij de bepalingen van o.a. het reglement Dierenwelzijn en het daarbij behorende 
uitvoeringsbesluit niet opvolgen.  
  

                                                
1
 Reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels. 

2
 Uitvoeringsbesluit van het Reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn 

van kooi- en volièrevogels. 
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De Veterinaire Controle 
of  “Gezondheidskeuring”, of “Conditiekeuring”   
 
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers streeft er naar de toezicht op het naleven van 
haar eigen reglementen te laten uitvoeren door Surveillanten. 
Zij zijn vogelliefhebbers, die bij hun aanmelding voor de opleiding tot Surveillant, hebben 
verklaard voldoende praktijkervaring met het houden en fokken van kooi- en volièrevogels te 
hebben, dat zij op basis van die ervaring wel kunnen beoordelen of een vogel al dan niet ziek 
is of in een onverantwoorde conditie verkeerd. 
 
De controle op de gezondheid en het welzijn van vogels, die deelnemen aan een keuring, 
een tijdelijke tentoonstelling of vogelmarkt/vogelbeurs wordt een “veterinaire controle” 
genoemd. 
Mogelijk is de aanduiding “gezondheidskeuring” of “conditiekeuring” ook een goede 
aanduiding. 
 
Mede gelet op eigen regelgeving van de NBvV kan de door de Surveillanten uitgevoerde 
controle niet worden beschouwd als een diergeneeskundige handeling. 
De controle is uitsluitend visueel en wordt in een rapport vastgelegd. 
Bij het vaststellen van afwijkingen in de gezondheid en het welzijn van de vogel, moet de 
hulp van een dierenarts worden ingeroepen. 
Het is dan ook van belang dat de adresgegevens van een dierenarts bij de Surveillant 
voorhanden zijn. Deze moeten voorafgaande aan het evenement door de organisatie 
beschikbaar worden gesteld. 
 
 
 
 
 

Veterinaire controle tijdens een keuring en aansluitende tijdelijke 
tentoonstelling.  
Op de organisatie en deelname aan een tijdelijke tentoonstelling is het “Reglement voor de 
Tentoonstellingen”3 van kracht. 
Artikel 12 Afkeurregels, beschrijft diverse aandachtspunten die betrekking hebben op 
huisvesting, maar zeker ook op dierenwelzijn. 
Deze aandachtspunten vormen een onderdeel van de veterinaire controle. 
Belangrijke punten daarbij zijn o.a.: 
 
Vogels die duidelijk gestrest zijn worden niet toegelaten tot de keuring en van de 
tentoonstelling verwijderd. Een vogel is gestrest wanneer het dier zich in een 
tentoonstellingskooi zodanig gedraagt dat het zichzelf daarbij beschadigd (gebroken vleugel- 
en/of staartpennen of andere zichtbare verwondingen), aanhoudend onnatuurlijke 
bewegingen maakt en/of constant alarmkreetjes laat horen.  
Een vogel die gestrest is wordt, al dan niet op aandringen van de Surveillant of keurmeester, 
door de tentoonstellingsorganisatie van de show verwijderd en in een rustige ruimte 
geplaatst.  
De eigenaar/inzender wordt vervolgens gevraagd de vogel te komen halen en deze zodanig 
te huisvesten dat de stressverschijnselen verdwijnen.  
 
 

                                                
3
 Bondsvademecum NBvV (versie 2018-1) blz. 58 e.v. 

  www.nbvv.nl/download/debond/Bondsvademecum  

http://www.nbvv.nl/download/debond/Bondsvademecum
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Vogels die niet in conditie zijn (dik zitten) of anderszins de indruk wekken ziek te zijn, worden 
niet tot de keuring toegelaten. 
 
Vogels die niet (meer) in staat zijn hun natuurlijk gedrag te tonen – het kunnen vliegen - 
worden door de Surveillant niet tot de keuring toelaten, maar ook niet gekeurd.  
 
Dit geldt ook voor vogels met onherstelbare gebreken; 
een vogel die aan één of beide ogen blind of beschadigd is; 
het vergroeid zijn van of het missen van één of meer nagels of tenen; 
het hebben van geen complete of een vergroeide snavel; 
de aanwezigheid van lumps.  
 
Dergelijke vogels worden niet tot de keuring toegelaten. 
 
 

Veterinaire controle tijdens een vogelmarkt/vogelbeurs 
Op het organiseren en deelnemen aan een vogelmarkt is het “Reglement voor het houden 
van een vogelmarkt of vogelbeurs”4 van kracht. 
Aandachtspunten voor een veterinaire controle zijn opgenomen in lid 8 van dit reglement , en 
omvatten die onderstaande punten: 
- Vogels moeten uiterlijk gezond en onbeschadigd zijn. Vogels met zichtbare 

ziekteverschijnselen en verwondingen worden van de markt verwijderd. 
- De vogels moeten een zodanige leeftijd hebben, dat ze zelfstandig hun voer opnemen. 

Vogels die b.v. nog met de hand groot gebracht moeten worden (baby papegaaien) 
mogen niet te koop worden aangeboden. 

- Europese cultuurvogels en hun hybriden moeten voorzien zijn van een gesloten pootring.  
Deze pootring moet wat uitvoering en diameter betreft voldoen aan de “Regeling afgifte 

en kenmerken naadloos gesloten pootringen en andere merktekens” vastgelegd in de 

Wet natuurbescherming. 

- Vogels die voorkomen op de bijlage A van de CITES verordening, mogen alleen te koop 
worden aangeboden als ze voorzien zijn van een vaste pootring of van een transponder 
(gechipt).  
Daarbij dienen actuele CITES formulieren bij de vogels aanwezig te zijn.  

Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt de vogel van de markt verwijderd. 

- Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels, vallen onder de definitie pluimvee, en 
mogen alleen op tentoonstellingen en vogelbeurzen worden aangeboden als ze voorzien 
zijn van een geldig inentingsbewijs tegen N.C.D. Pluimveemarkten zijn in Nederland 
verboden. 
 

Wordt een afwijking vastgesteld, dan moet de desbetreffende vogel van de markt worden 

verwijderd. 

  

                                                
4
 Bondsvademecum NBvV (versie 2018-1) blz. 102 e.v. 

  www.nbvv.nl/download/debond/Bondsvademecum 

http://www.nbvv.nl/download/de_bond/Bondsvademecum
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Frequentie controle  
Het is de tijdsduur van een evenement, die bepalend is voor de frequentie van de veterinaire 
controle. 
Tijdelijke tentoonstellingen en daaraan gekoppelde vogelbeurzen beslaan een langere 
periode dan een vogelmarkt, die veelal beperkt is tot soms iets meer dan een dagdeel. 
 
De frequentie van de controle op een tijdelijke tentoonstelling of vogelbeurs. 
- Bij het inbrengen van de vogels, vooraf gaande aan de keuring en tentoonstelling, moet 

een controle plaats vinden op alle punten die genoemd worden in de tekst over de 
omvang van de controle. Zichtbaar zieke vogels en vogels met duidelijke 
stressverschijnselen, moeten niet toegelaten worden tot de tentoonstellingszaal. 
 

- Voorafgaande aan de keuring moeten alle vogels opnieuw gecontroleerd worden op 
afwijkingen van de aandachtpunten die genoemd worden in artikel 12 van het Reglement 
voor de tentoonstellingen. 

 
- Als tijdens de keuring vogels worden afgewezen door de keurmeesters, omdat niet wordt 

voldaan aan de bepalingen in het Reglement van de tentoonstellingen, moeten deze 
afgewezen vogels ondergebracht worden in de veterinaire ruimte. 

 
- Aan het einde van de keuringsdag moeten alle vogels in de tentoonstellingszaal en in de 

eventueel aanwezige vogelbeurs, opnieuw gecontroleerd worden. 
 
- Tijdens de dagen na de keuring moet iedere morgen en iedere avond een algemene 

controle van alle aanwezige vogels plaats vinden. 

 
- Als tijdens de openingstijden van de tijdelijke tentoonstelling of vogelbeurs van de 

bezoekers een melding binnen komt van een zieke of dode vogel, moet de Surveillant 
onmiddellijk actie ondernemen, door deze gemelde vogel uit de tentoonstellingszaal te 
verwijderen en plaatsen in de veterinaire ruimte. 
De lege plaats op de stelling die hierdoor ontstaat, moet voorzien worden van een kaartje 
waarop staat dat de vogel is ondergebracht in de veterinaire ruimte en de eigenaar zich 
moet melden bij de Surveillant. 
 
 
 
 

De frequentie van de controle tijdens een tijdelijke vogelmarkt. 
- De controle start bij het inbrengen van de vogels. De mogelijkheid om die controle uit te 

voeren, wordt mede bepaald door de wijze waarop vogels worden ingebracht. 
 
- Voordat de vogelmarkt voor het publiek wordt geopend, moet een algehele controle van 

alle te koop aangeboden vogels afgerond zijn. Hiervoor moeten zo nodig meerdere 
Surveillanten ingezet worden. 

 
- Gedurende de openingstijd voor het publiek moet een doorlopende surveillance plaats 

vinden om vast te stellen of aanwezige kooi- en volièrevogels geen gevaar opleveren 
voor de gezondheid van mens en dier. 
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De omvang en rapportage van de controle. 
De veterinaire controle is een onderdeel van het audit systeem dat door de NBvV is 
opgesteld. 
Het doel is een borging van de uitvoering van de aandachtspunten zoals die voorkomen in: 
- Het beleid van de NBvV ten aanzien van het welzijn en de gezondheid van kooi- en 

volièrevogels; 
 
- Het reglement voor de tentoonstellingen; 

 
- Het reglement voor het houden van vogelmarkten. 

 
Tijdens de controle komen de volgende items aan de orde: 

a. Controle op gezondheid- en welzijnsproblemen; 
b. Controle op natuurlijk gedrag; 
c. Controle op bevedering; 
d. Controle op hygiëne. 

 

Rapportage 
We onderscheiden eigenlijk twee controle types, die afzonderlijk moeten worden vastgelegd: 
 
Een algemene controle 
Voor tentoonstellingen is dit de controle bij inname van de vogels,  
een controle voorafgaande en na de keuring van de vogels,  
en ’s morgens en ’s middags tijdens de openingsdagen van de tentoonstelling of vogelbeurs. 
 
Voor vogelmarkten is dit vooral de controle voorafgaande aan de opening voor het publiek 
en tijdens de surveillance door de zaal. 
 
Een controle van een individuele vogel 
Als bij een vogel afwijkingen worden vastgesteld, dient voor deze vogel een afzonderlijke 
rapportage opgesteld te worden. 
Dit is ook verplicht als een vogeldood wordt aangetroffen in de tentoonstellingszaal. 
 
Rapportageformulier 
De rapportageformulieren worden in digitale vorm aangeboden aan de Surveillanten. 
Het verdient aanbeveling deze via de organisatie van de tijdelijke tentoonstelling, vogelbeurs 
of vogelmarkt in voldoende aantallen, eventueel dubbelzijdig geprint,beschikbaar te krijgen. 
(zie bijlage A). 
Bij voorkeur moeten deze formulieren handmatig ingevuld worden. 
Indien geen tekortkomingen zijn aangetroffen bij een algemene controle, kan dit op bladzijde 
2 worden aangegeven. 
 
De uitgeschreven rapportageformulieren moeten opgeslagen worden in de veterinaire ruimte 
of in geval van een vogelmarkt bij de Surveillant tijdens de vogelmarkt. 
De rapportageformulieren dienen beschikbaar te zijn voor de dierenarts, een auditor van de 
NBvV en eventuele inspecteurs van de LID of NVWA. 
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Veterinaire ruimte 
De centrale plaats van waaruit de veterinaire controle plaats vindt is de veterinaire ruimte, 
vroeger ook wel “ziekenboeg” genoemd. 
Deze ruimte mag niet voor het publiek toegankelijk zijn. 
Op de toegangsdeur moet dit duidelijk aangegeven zijn. 
Het is aan te bevelen een  Surveillant  verantwoordelijk te stellen voor de gang van zaken in 
deze ruimte.  
 
De veterinaire ruimte moet bestaan uit een compartiment voor de opvang van zieke of 
gestreste vogels. Deze ruimte moet voorzien zijn van extra verwarming. 
Een tweede gedeelte moet ingericht zijn voor de verwerking van de rapportage formulieren 
en voor de handelingen van de dierenarts. 
In deze ruimte moet een koelkast aanwezig zijn voor de bewaring van dode vogels. 
Dode vogels moeten echter niet ingevroren worden in de diepvries! 
 
Het verdient aanbeveling voor de afhandeling van dode vogels, een afzonderlijke protocol op 
te stellen, waarin wordt geregeld hoe dode vogels worden bewaard, hoe de inzender worden 
geïnformeerd en wat er gebeurt met de ring en met het kadaver. 
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Bijlage A:Model formulier veterinaire controle 

 
Veterinaire controle 
bij inname en of gedurende het verblijf 
van kooi- en volièrevogels 
op een tijdelijke vogelmarkt- of 
tentoonstelling. 
 
 
Veterinaire controles zijn verificaties die visueel worden uitgevoerd om vast te stellen of kooi- 
en volièrevogels geen gevaar opleveren voor de gezondheid van mens of dier. 
 
Evenement: 

□ Tijdelijke vogelmarkt/ vogelbeurs   □ Tijdelijke tentoonstelling 

 
Plaats van uitvoering van de controle: 
 
Datum:    Tijdstip: 
 
Kooinummer:    Eigenaar: 
 
Soort vogel:       
 
Ringgegevens: 
 

□ Vogel afgevoerd van het evenement   □ Vogel ondergebracht in  

               ziekenboeg 

 
Controle op gezondheid en welzijn problemen. 
 
Ja Nee  

□ □ De vogel heeft een zichtbare afwijking of ziekteverschijnsel; 

□ □ De vogel is niet in conditie (zit bol) en wekt de indruk ziek te zijn; 

□ □ De vogel is duidelijk gestrest; 

□ □ De vogel heeft zichzelf in de kooi beschadigd. 

 
Controle op natuurlijk gedrag. 

□ □ De vogel wordt fysiek gehinderd zijn natuurlijk gedrag te vertonen; 

□ □ De vogel heeft een vergroeide vleugeldracht, kan niet normaal meer vliegen; 

□ □ De vogel wordt belemmerd in zijn foerageergedrag (afwijkingen aan snavel); 

□ □ De vogel heeft beschadigde ogen; 

□ □ De vogel heeft beschadigde of vergroeide tenen, mist nagels. 
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Controle op bevedering. 

□ □ De vogel laat veerfolikels (lumps) onder de huid zien; 

□ □ De vogel heeft een veerstructuur waardoor het vliegen wordt bemoeilijkt. 

 
Controle op hygiëne. 

□ □ De vogel wordt heeft zichtbaar vederluis en/of mijten; 

□ □ De vogel heeft zichtbaar bloedende verwondingen; 

□ □ De vogel heeft een vervuilde bevedering; 

□ □ De vogel is ondergebracht in een vervuilde kooi; 

□ □ De vogel is ondergebracht in een kooi met vervuild drinkflesje en voerbakje; 

 
Reden van verwijderen van de markt of tentoonstelling. 

□ □ De vogel is heeft zichtbare ziekteverschijnselen; 

□ □ De vogel is dood in de kooi aangetroffen. 

 

 
De veterinaire controle is uitgevoerd door: 
 
Naam:     Paraaf: 
 
Naam:           Paraaf: 
 
 
 
 


