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Veterinaire controle 
bij inname en of gedurende het verblijf 
van kooi- en volièrevogels 
op een tijdelijke vogelmarkt- of 
tentoonstelling. 
(versie september 2019) 

 
 
Veterinaire controles zijn verificaties die visueel worden uitgevoerd om vast te stellen of de 
op het evenement aanwezige kooi- en volièrevogels geen gevaar opleveren voor de 
gezondheid van mens of dier. 
 

Dagcontrole op een evenement: 

□ Tijdelijke vogelmarkt/ vogelbeurs   □ Tijdelijke tentoonstelling 

 
Plaats van uitvoering van de controle: 
 
Datum:    Tijdstip:  
 

□ Er zijn geen tekortkomingen vastgesteld    □ Er zijn tekortkomingen vastgesteld 

       Zie aantekeningen op blad 2 
 
 

De controle van een individuele vogel: 
 
Kooinummer:    Eigenaar: 
 
Soort vogel:       
 
Ringgegevens: 
 

□ Vogel afgevoerd van het evenement   □ Vogel ondergebracht in  

               ziekenboeg 
 

 
Controle op gezondheid en welzijn problemen. 
 
Ja Nee  

□ □ 1. De vogel heeft een zichtbare afwijking of ziekteverschijnsel; 

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

□ □ 3. De vogel is duidelijk gestrest; 

□ □ 4. De vogel heeft zichzelf in de kooi beschadigd. 
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Controle op natuurlijk gedrag. 

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

□ □ 6. De vogel heeft een vergroeide vleugeldracht, kan niet normaal meer 

     vliegen; 

□ □ 7. De vogel wordt belemmerd in zijn foerageergedrag (afwijkingen aan  

       snavel); 

□ □ 8. De vogel heeft beschadigde ogen; 

□ □ 9. De vogel heeft beschadigde of vergroeide tenen, mist nagels. 

 
 
Controle op bevedering. 

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

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

 
Controle op hygiëne. 

□ □ 12. De vogel heeft zichtbaar vederluis en/of mijten; 

□ □ 13. De vogel heeft zichtbaar bloedende verwondingen; 

□ □ 14. De vogel heeft een vervuilde bevedering; 

□ □ 15. De vogel is ondergebracht in een vervuilde kooi; 

□ □ 16. De vogel is ondergebracht in een kooi met vervuild drinkflesje en of 

         voerbakje; 
 
Reden van verwijderen van de markt of tentoonstelling. 

□ □ 17. De vogel is heeft zichtbare ziekteverschijnselen; 

□ □ 18. De vogel is dood in de kooi aangetroffen. 

□ □ 19. Andere reden: 

 

 
De veterinaire controle is uitgevoerd door: 
 
Naam:     Paraaf: 
 
Naam:           Paraaf: 
 
Aanvullende opmerkingen t.a.v. vastgestelde tekortkomingen 
 


