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Hun welzijn….is onze zorg 
Met deze slagzin is de doelstelling van de Commissie Dierenwelzijn –ethiek & 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 en het voortbestaan van deze vogels. 
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Voorwoord 
 
“De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft ten behoeve van het realiseren van haar 
Missie een aantal Reglementen en Regelingen vastgesteld. 
Hoewel het uitgangspunt is dat ieder lid van de NBvV zich conformeert aan deze 
reglementen en regels, volgt uit dit beginsel toch wel dat er een vorm van toezicht en 
handhaving moet zijn op het naleven er van”  
 
Met bovenstaande regels zijn tijdens de cursus NBvV-Surveillant een tweetal 
evaluatierapporten verschenen. 
In een aantal modules van de cursus is duidelijk gemaakt hoe wij als vogelliefhebbers op 
basis van o.a. de regelgeving van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers omgaan met 
dierenwelzijn, dierengezondheid en dierenethiek. 
Deze kennis draagt bij aan een landelijke gelijkheid van handelen. 
Daarbij wordt aan bezoekers van diverse evenementen overgebracht hoe wij als 
vogelliefhebbers, al dan niet op aanwijzing van onze gecertificeerde Surveillanten, zorg 
dragen voor het welzijn van onze vogels. 
 
De borging van dierenwelzijn tijdens tijdelijke tentoonstellingen en vogelmarkten/beurzen, 
georganiseerd binnen de werkingssfeer van de NBvV, ligt nu mede in de kennis en de 
praktijkervaring van de Surveillanten. 
Mede hierdoor kan worden bereikt dat het organiseren van dergelijke evenementen door de 
besturen van de afdelingen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers een toekomst 
blijft houden. 
 
De eerste cursus NBvV-Surveillant kon op 2 januari 2020 worden afgesloten. 
Een aantal cursisten hebben aangegeven nog met vragen te zitten die alle 
gemeenschappelijk hebben: “Hoe gaan we nu verder?”. 
Aan een kleine groep deelnemers is deze vraag voorgelegd met de wedervraag deze zelf te 
beantwoorden en wat meer gedetailleerd de vraag te formuleren. 
 
Op basis van binnengekomen reacties is deze monografie geschreven. 
Het doel is om op deze wijze een vorm van naslagwerk achter te laten bij de cursisten. 
Anderzijds kan deze monografie ook dienen voor het informeren van verenigingen, die geen 
leden aan deze cursus hebben laten deelnemen. 
 
Leeuwarden, Urk 
Januari 2020 
Namens de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & Wetgeving NBvV 
Afdeling Educatie en kennisoverdracht 
 
Cursussamenstellers en begeleiders: 
Henk van der Wal 
Jan de Bruine.. 
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Het houden van toezicht op een tentoonstelling, vogelmarkt of 
vogelbeurs. 
 
Wetgeving. 
Het Besluit houders van dieren, een algemene maatregel van bestuur bij de Wet dieren, 
geeft in hoofdstuk 3 een reeks wettelijke regels met betrekking tot het houden van dieren 
anders dan voor landbouwdoeleinden. 
In paragraaf 1 wordt ingegaan op het fokken met gezelschapsdieren. 
In paragraaf 2 wordt ingegaan op het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve 
van opvang van of fokken met gezelschapsdieren. 
 
Het  uitgangspunt van deze paragraaf 2 is het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten met 
gezelschapsdieren. 
Alleen als men zich houdt aan deze paragraaf 2 is dit toegestaan. 
In artikel 3.11 van deze paragraaf wordt in lid 4 verplicht gesteld dat degene die een 
tentoonstelling, beurs of markt organiseert er zorg voor draagt voor de aanwezigheid van 
een persoon die een erkend bewijs van vakbekwaamheid bezit. 
Dit moet een door Onze Minister erkend bewijs van vakbekwaamheid zijn voor de diergroep 
waarmee bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren worden verricht. 
 
De kennis van een dergelijk persoon ligt vast in de eisen die aan zijn certificaat zijn gesteld. 
Wat hij tijdens zijn aanwezigheid moet doen, is niet in het Besluit houders van dieren 
vastgelegd. 
Vanaf midden 2020 moet iedere vogelhandelaar die bedrijfsmatig vogels verkoopt of inkoopt 
in het bezit zijn van een dergelijk certificaat. 
Als een organisator van een vogelmarkt of tentoonstelling besluit bedrijfsmatige 
vogelhandelaren toe te laten op een door hem georganiseerd evenement, wordt dus al 
voldaan aan de bepalingen in artikel 3.11, lid 4. 
 

De Regelgeving van de NBvV. 
Vanuit het algemene beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers wordt een 
afgeleid beleid gevoerd ten aanzien van dierenwelzijn, diergezondheid en dierenethiek. 
Uitgangspunt daarbij is dat de leden van de NBvV vogelliefhebbers zijn die hobbymatig 
vogels houden en of fokken. 
Het hobbymatig fokken met vogels is niet gericht op het fokken van nakomelingen voor de 
commerciële vogelhandel. 
 
Het hobbymatig organiseren van een tijdelijke tentoonstelling of vogelmarkt/vogelbeurs wordt 
niet aan regels gebonden in paragraaf 2 van hoofdstuk 3 in het Besluit houders van dieren. 
In artikel 3.6 lid 2 wordt zelfs overduidelijk aangegeven dat, als aannemelijk gemaakt kan 
worden dat er van bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren geen sprake is, deze 
gehele paragraaf niet van toepassing is. 
 
Toch acht de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, en dus met haar al haar leden, zich 
gebonden aan haar eigen beleid ten aanzien van dierenwelzijn. 
Voor het organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en vogelmarkten/vogelbeurzen heeft de 
NBvV haar eigen regelgeving vastgelegd. 
Eigen regelgeving zonder gecontroleerde en vastgelegde handhaving blijkt in de praktijk 
weinig effect te hebben. 
 
De cursus NBvV-Surveillant voorziet in het opleiden van eigen leden die ingezet worden bij  
het houden van toezicht op de naleving van het beleid dierenwelzijn en de regelgeving met 
betrekking tot het organiseren van een tentoonstelling of vogelmarkt/vogelbeurs. 
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De cursus NBvV-Surveillant. 
Het toezicht op het naleven van de bepalingen NBvV- reglementen 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 wordt opgedragen aan NBvV-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 NBvV-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 NBvV-Surveillant geschoold in de relevante Nederlandse wetgeving en 
Europese verordeningen. 
 
Om te bereiken dat surveillanten over voldoende kennis en vaardigheden inzake hun 
functioneren kunnen beschikken wordt een opleidingstraject aangeboden. 
Het opleidingstraject omvat twee programma’s: 
a. een theorie deel 
b. een praktijk deel 
 
De theoretische opleiding 
De theoretische opleiding vindt plaats op basis van zelfstudie. 
Het lesmateriaal wordt digitaal door de NBvV beschikbaar gesteld. 
 
De praktijkopleiding 
De praktijkopleiding bestaat uit het uitvoeren van tenminste twee audits. Een audit moet 
worden uitgevoerd bij een vogelmarkt en een audit moet worden uitgevoerd tijdens een 
tentoonstelling.  
 
De aanwijzing en certificering 
Als de theorie opleiding met goed gevolg is afgelegd en tenminste twee auditrapporten zijn 
ingeleverd wordt de cursist door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers aangesteld als 
“NBvV-Surveillant”. 
Dit wordt vastgelegd in een certificaat.  
Daarnaast wordt van bondswege een legitimatiebewijs verstrekt. 
 
Geldigheidsduur aanwijzing 
De geldigheidsduur van het certificaat en het legitimatiebewijs is vijf (5) jaar. 
Het certificaat en legitimatiebewijs wordt ingetrokken als de Surveillant in die periode niet 
meer actief is of geen lid meer is van de vereniging die hem heeft voorgedragen. 
 
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; 
- de kosten die door docenten voor deze opleiding worden gemaakt; 
- de kosten verbonden aan het uitgeven van een certificaat en legitimatiebewijs. 

 
De reis- en verblijfkosten die door de cursist worden gemaakt voor het bezoeken van 
scholingsdagen en de kosten welke worden gemaakt voor het downloaden en printen van 
het lesmateriaal en die welke zijn verbonden aan het uitvoeren van de verplichte audits, zijn 
voor rekening van de cursist. 
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Aanmelding 
Deelnemers aan dit opleidingstraject tot NBvV-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. 
 
De start van een nieuwe opleiding zal via een Nieuwsbrief van de NBvV bekend worden 
gemaakt. 
 

Competentie- en functieprofiel. 
 
Competentieprofiel 
Op basis van onderstaande criteria kan men deelnemen aan het opleidingstraject van de 
NBvV voor het houden van toezicht op tentoonstellingen,vogelmarkten en vogelbeurzen: 

- zijn voorgedragen door een afdeling van de NBvV en instemmen met deze 
voordracht; 

- aantoonbaar tien (10) jaar praktijkervaring hebben met het houden en fokken van 
kooi- en volièrevogels. 

- beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden; 
- ervaring hebben met de organisatie van een tentoonstelling, vogelmarkt of 

vogelbeurs; 
- vaardig zijn om te onderkennen of de huisvesting, het welzijn en de gezondheid van 

ter keuring of te koop aangeboden vogels al dan niet in het geding is. 
 
Functieprofiel 
Een NBvV-Surveillant is na zijn aanstelling door de NBvV bevoegd toezicht te houden op: 

- de wijze waarop de organisator een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs inricht 
en hoe door de organisator de toepassing van relevante wet- en regelgeving is 
geïmplementeerd in zijn evenement; 

- de huisvesting, de gezondheid, het welzijn en de aanwezigheid van uiterlijke 
gebreken bij het inbrengen van tentoon te stellen of van te koop aangeboden vogels; 

- de wijze van huisvesting en verzorging van de te koop aangeboden vogels op een 
standplaats in de vogelmarkt of vogelbeurs. 

- de naleving van het tentoonstelling- en of marktreglement tijdens de aanwezigheid 
van het publiek; 

- het uitvoeren van interne en externe audits op de van toepassing zijnde regelgeving. 
 
Surveillanten moeten tijdens het uitoefen van hun functie als zodanig herkenbaar zijn. 
 
 
Eindverantwoordelijkheid 
De eindverantwoordelijkheid voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving ligt bij 
de organisator van een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs. 
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Eindtermen voor de cursus NBvV-Surveillant.  
 
Eindtermen theoriedeel. 
 
Taakstelling Surveillant: 

- De cursist heeft inzichtelijk wat zijn taakstelling als Surveillant is tijdens het houden 
van toezicht op een vogelmarkt of vogelbeurs; 

- De cursist heeft inzicht in zijn bevoegdheden als Surveillant tijdens het uitoefenen van 
toezicht op de vogels die worden ingebracht voor de vogelmarkt of vogelbeurs; 

- De cursist heeft inzicht in zijn bevoegdheden als Surveillant gedurende de periode 
dat de vogelmarkt of vogelbeurs voor het publiek toegankelijk is. 

 
Het uitvoeren van interne en externe audits op de regelgeving van de NBvV. 

- De cursist is bekend met het doel en de daaruit voortvloeiende verbetertrajecten van 
een audit. 

- De cursist is vertrouwd gemaakt met het uitvoeren van zowel interne als externe 
audits op vogelmarkten en vogelbeurzen. 

- De cursist kan tekortkomingen die hij vaststelt tijdens een audit om zetten in een 
advies gericht op een verbeter traject. 

 
Regelgeving NBvV ten aanzien van het houden van een tentoonstelling, vogelmarkt of 
vogelbeurs. 

- De cursist heeft inzicht in de regelgeving die door de NBvV is vastgesteld voor het 
houden van een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs. 

- De cursist heeft inzicht in zijn taakstelling als Surveillant in relatie tot de bepalingen 
uit dit reglement. 
 

Nationale- en Europese wet- en regelgeving 
- De cursist heeft inzicht in de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving 

met betrekking tot het tentoonstellen en of verkopen van vogels. 
 

De gezondheid en het welzijn van kooi- of volièrevogels. 
- De cursist kan beoordelen of een vogel een uitwendige verwonding of beschadiging 

heeft. 
- De cursist kan beoordelen of een vogel zichtbaar uit conditie is. 
- De cursist kan beoordelen of een vogel zichtbaar lijdt aan stressfactoren. 

 
Eindtermen praktijkdeel. 

- De cursist kan in de praktijk een aantal audits uitvoeren en rapporteren. 
- De cursist kan naar aanleiding van het opgestelde audit formulier verbeter trajecten 

vaststellen, adviseren  en rapporteren. 
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De opbouw van het theoriedeel. 
 
Het theorie deel is opgebouwd uit digitaal lesmateriaal, en wordt gevormd door een zestal 
modules. 
Deze modules vormen een aanvulling op de basiskennis van de cursist. 
Deze basiskennis is opgenomen in het Handboek Vogelverzorging, uitgegeven onder 
auspiciën van de NBvV. 
Bij de modules 2,3, 5 en 6 zijn vragenlijsten opgesteld, die via een afzonderlijk antwoordblad 
verzonden moeten worden naar de cursusbegeleider. 
Alleen na ontvangst van het antwoordblad krijgt de deelnemer, samen met feedback op de 
ingeleverde antwoorden, het antwoordenblad van de volgende module. 
Na het inleveren van de antwoordenbladen van de modules 2,3,5 en 6 volgens de 
vastgestelde planning, ontvangt de deelnemer aan de cursus bericht of hij of zij voor het 
theoriedeel is geslaagd. 
 
Aanvullend op de modules worden een aantal digitale monografieën uitgegeven. 
Hierover worden geen vragen gesteld, maar vormen een aanvullend naslagwerk op de 
modules. 
 
Inhoudsopgave van het theorie deel: 
Inleiding          
Begrippen en definities.  
       

Module 1  Cursusinformatie. 
1.1 Waarom heeft de NBvV surveillanten nodig?    
1.2 Wie kan surveillant worden?       
1.3 Hoe krijg je als NBvV-Surveillant de vereiste kennis van de werkzaamheden en de  

van toepassing zijnde wetgeving ? 
1.4 De theorie via modules.       
1.5 De opleidingskosten.          
1.6 De aanmelding voor deelname aan de cursus.                                
1.7 Vragen.         
 

Module 2  De Veterinaire Controle. 
2.1 Het beleid van de NBvV ten aanzien van de gezondheid,en het welzijn van kooi- en  
 volièrevogels. 
2.2 Het uitgangspunt.        
2.3 De toezicht en de naleving van de reglementen.    
2.4 De Veterinaire Controle.       
2.5 De Veterinaire Controle tijdens een keuring en een aansluitende tijdelijke  
 tentoonstelling. 
2,6 De Veterinaire Controle tijdens een tijdelijke vogelmarkt.   
2.7 De frequentie van de controle.      
2.8 De frequentie van de controle tijdens een tijdelijke tentoonstelling. 
2.9 De omvang en de rapportage van een controle.    
2.10 Het rapportage formulier.       
2.11 De veterinaire ruimte.        
Bijlage A  De controlelijst voor een Veterinaire Controle.    
Vragenlijst bij module 2.        
 

Module 3 De gezondheid van vogels. 
3.1 Het doel van deze module.       
3.2 Waar op letten bij het inbrengen van de vogels.    
3.3 De te treffen maatregelen.      
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3.4 De inrichting van de veterinaire ruimte of quarantaine ruimte.  
3.6 De behandeling van zieke vogels. 
3.7 Het vervolgtraject na de genezing van een zieke vogel.   
3.8 Het vervolgtraject na het overlijden van een vogel.    
3.9 Samenvattend.        
Vragenlijst bij module 3.        
 
 

Module 4  Het uitvoeren van een audit. 
4.1       Het keurmerk van de NBvV voor een vogelmarkt.    
4.2       De toezicht op het naleven van de voorwaarden die verbonden zijn aan het  

NBvV keurmerk. 
4.3 Het uitvoeren van een audit op een tijdelijke tentoonstelling of vogelmarkt. 
4.4 De opdracht tot het uitvoeren van een audit.    
4.5 De audit.          
4.6 Het systematische proces.       
4.7 Het onafhankelijke proces.       
4.8 Het gedocumenteerde proces.      
4.9 De audit criteria.        
4.10 Het resultaat van de audit.       
4.11 De tekortkomingen.        
4.12 Het afsluiten van de audit.       
4.13 Een herhalingsaudit.        
4.14 De eindverantwoordelijke.       
4.15 De te gebruiken formulieren.       
Auditrapport tijdelijke tentoonstelling.      
Auditrapport vogelmarkt / vogelbeurs.      
 

Module 5  De regelgeving van de NBvV. 
5.1 Inleiding.         
5.2 Het Bondsvademecum.       
5.3 De regelgeving van de NBvV met betrekking  tot de hobbymatige organisatie van een  

tijdelijke tentoonstelling.   
5.4 Het Reglement van de tentoonstellingen.     
5.5 De regelgeving van de NBvV met betrekking tot de hobbymatige organisatie van een  

vogelmarkt / vogelbeurs. 
 
5.6 De “gefokte” vogel.        
 
5.7 De ringenregeling.        
Vragenlijst bij module 5.        
 

Module 6  De Nederlandse Wetgeving en Europese Verordeningen. 
6.1 Wetgeving.         
6.2 De wetgeving m.b.t. het mogen houden van vogels als gezelschapsdier. 
6.3 De wetgeving m.b.t. het houden van kooi- en volièrevogels. 
6.4 De Wet natuurbescherming.       
6.5 De wetgeving m.b.t. de zorgplicht voor het houden van kooi- en volièrevogels. 
6.6 Het doden van kooi- en volièrevogels.     
6.7 De wetgeving m.b.t. de verkoop van kooi- en volièrevogels. . 
6.8 De wetgeving m.b.t. het organiseren van een vogelmarkt.   
6.9 De wetgeving m.b.t. het organiseren van een tentoonstelling.  
6.10 Europese Verordeningen.       
Vragenlijst bij module 6.        
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Aanvullend lesmateriaal bij module 3 De gezondheid van vogels. 

 
Zoönose Aviaire Chlamydiose, Een burgerwetenschappelijke monografie rond de 

preventie en bestrijding van de Papegaaienziekte. 
Documentnummer 2018 DE&W 05. 
 
 
 

Aanvullend lesmateriaal bij module 6 De Nederlandse wetgeving en Europese 
verordeningen. 
 
Invasie Exoten behorende tot de groep Kooi- en volièrevogels. 

Documentnummer 2018 DE&W 10. 
 

CITES  Een monografie rond de wet en regelgeving in relatie tot het houden en fokken van 

bedreigde uitheemse kooi- en volièrevogels. 
Documentnummer 2019 DE&W 09 
 

Vogelrichtlijn EG verordening 2009/147. 
Een monografie rond de wet en regelgeving in relatie tot het houden en fokken van 
beschermde inheemse kooi- en volièrevogels. 
Documentnummer 2019 DE&W 10. 
 
 

Wet Natuurbescherming 2017 – 2021  met betrekking tot het hobbymatig houden van 

en fokken met kooi- en volièrevogels als gezelschapsdieren. 
Documentnummer 2019 DE&W 08 
 
 
 

Het lesboek 
Met ingang van januari 2020 is het volledige digitale lesmateriaal samengevat in één 
lesboek. 
Als door de NBvV wordt besloten opnieuw te starten met een cursus NBvV-Surveillant, dan 
zullen de deelnemers bij aanvang van die cursus dit lesboek ontvangen. 
Dit lesboek is onder documentnummer 2020 DE&W 01 te bestellen bij de Commissie 
Dierenwelzijn,-ethiek & Wetgeving NBvV, Afdeling Educatie en kennisoverdracht via het 
email adres surveillantnbvv@gmail.com 
  

mailto:surveillantnbvv@gmail.com
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Hoe nu verder? 
Nadat de cursisten via hun cursusbegeleider het bericht hadden ontvangen dat de cursus 
NBvV-Surveillant door hen met goed gevolg was afgesloten, ontstonden er een aantal 
vragen die alle betrekking hadden op het toekomstig functioneren als surveillant binnen de 
eigen afdeling en binnen de NBvV. 
 
De vragen zijn ingediend door een aantal cursisten, die vooraf aan de publicatie van deze 
monografie zijn gevraagd een wat nadere specificatie te geven van hun vragen. 
De ingediende vragen zijn: 
 
Weten de verenigingen wel van het bestaan van de cursus? 
 In november 2017 zijn alle afdelingen van de NBvV in kennis gesteld van de cursus  
 NBvV-Surveillant.  

Bij de brochure , waarin de cursus werd toegelicht, zaten aanmeldingsformulieren. 
Hierop hebben 212 afdelingen 632 leden van hun afdelingen aangemeld voor de 
cursus. 
Aan het einde van het eerste cursusjaar deden al diverse leden van afdelingen niet 
meer mee of bedankten bestuursleden namens hun afdeling voor verdere deelname 
van hun leden aan de cursus. 

 
Wordt er een nieuwe cursus opgestart en als dit zo is , zorg er dan voor dat deze duidelijker 
en korter qua cursustijd wordt opgezet. 
 Vanaf het begin hebben alle deelnemers een planning gehad, waarin werd  
 aangegeven wanneer modules werden verzonden. 
 Nu het cursusmateriaal digitaal volledig beschikbaar is en het beleid van de NBvV 
 ten aanzien van dierenwelzijn niet zal veranderen, kan worden bekeken of het  
 geheel ook in één jaar (12 maanden) kan. 

De cursusbegeleiders zullen dan minder tolerant naar de deelnemers toe moeten zijn 
bij tijdsoverschrijdingen, zoals nu vaak het geval is geweest. 
 

Welke plek hebben de surveillanten binnen de NBvV? 
Het zijn bij de start van de cursus de besturen van de afdelingen geweest die op 
basis van de ontvangen informatie hun verantwoordelijkheden hebben genomen en 
één of  meerdere leden van hun afdeling hebben aangemeld voor de cursus NBvV- 

 Surveillant.  
NBvV-Surveillanten functioneren daardoor onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur van hun eigen afdeling. 
Zij zijn inzetbaar op de evenementen van hun eigen vereniging als de regelgeving 
van de NBvV met betrekking tot het organiseren van een tentoonstelling of 
vogelmarkt/beurs daarop van toepassing is. 
 

Welke rechten, plichten en bevoegdheden zijn van toepassing? 
Het uitgangspunt is dat de NBvV-Surveillant als lid van de vereniging  toezicht houdt 
op  de  eigen activiteiten van de vereniging. 
Daarmee heeft hij, als daarvan sprake zou zijn, dezelfde rechten en plichten als alle 
andere leden van die vereniging. 
Deze liggen als regel vast in Huishoudelijke Reglementen. 
 
De bevoegdheden van de NBvV-Surveillant zijn omschreven in het functieprofiel, 
zoals die op bladzijde 7 van deze monografie is weergegeven. 
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Geldt straks voor iedere show en of markt de verplichting om met een surveillant in zee te 
gaan? 

Op bladzijde 5 van deze monografie is het verschil beschreven tussen de wettelijke 
verplichting als er sprake is van bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren, en 
de situatie die ontstaat als er geen bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapdieren 
plaats vinden. 
Op kort termijn is er nog geen zicht op dat vanuit Europese verordeningen een 
verplichting komt om op hobbymatig georganiseerde tentoonstellingen en 
vogelmarkten, die inzet van surveillanten aanwezig te hebben. 
 
Al eerder is aangegeven dat de NBvV en sommige organiserende afdelingen hun 
verantwoordelijkheid nemen en zich zoveel als mogelijk inzetten om te realiseren dat 
het beleid ten aanzien van dierenwelzijn aantoonbaar geborgd wordt op de door hen 
georganiseerde evenementen.. 

 
Gaat in de toekomst een verzoek gedaan worden aan de NBvV-Surveillanten om op shows 
en markten te acteren? 

Zoals aangegeven treden NBvV-Surveillanten op als het bestuur van  de eigen 
afdeling hen daartoe opdracht geeft. 
De NBvV-Surveillanten zijn immers door het bestuur van hun eigen vereniging 
aangemeld voor de cursus. 
 
Als afdelingen van de NBvV geen eigen leden de gelegenheid hebben gegeven om 
deel te nemen aan de cursus NBvV-Surveillant en nu inzien dat de aanwezigheid 
daarvan toch wel een positieve uitstraling geeft in de publiciteit en op de bezoekers 
van hun evenementen, dan zullen zij een overeenkomst kunnen sluiten met het 
bestuur van een vereniging die aan haar leden wel de deelname aan de cursus 
hebben mogelijk gemaakt.  
De districtsvoorzitter is bekend met de afdelingen in zijn district die wel NBvV-
Surveillanten hebben. 
Over de voorwaarden waarop NBvV-Surveillanten aan andere verenigingen 
beschikbaar worden gesteld, zullen die afdelingsbesturen zelf moeten 
onderhandelen. 
 

Kan/mag de surveillant bij bezoek aan een markt of show waar hij/zij niet als surveillant 
aanwezig is, een rapportage opstellen en opsturen? 

Iedere bezoeker aan een tijdelijke tentoonstelling of vogelmarkt/vogelbeurs die 
tekortkomingen vaststelt met betrekking tot de regelgeving van de NBvV of 
tekortkomingen vaststelt die strijdig zijn met het beleid van de NBvV ten aanzien van 
dierenwelzijn, kan zijn ongenoegen kenbaar maken bij bestuursleden van de 
organiserende vereniging. 
Hierbij is het niet zo zeer van belang dat men als melder een gecertificeerde NBvV-
Surveillant is. 
 

Komt er in de toekomst een vervolg voor geïnteresseerden? 
Als onder geïnteresseerden de afdelingen worden verstaan die niet met de eerste 
ronde hebben meegedaan, dan is de kortste weg in de organisatiestructuur van de 
NBvV, deze vraag neer te leggen bij de districtsvoorzitter en hem vragen te 
bemiddelen in het krijgen van een antwoord. 
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Komt er een aanvullende opleiding voor bestaande surveillanten? 

De cursus die nu is afgesloten en de basis is geweest voor het certificeren van de 
NBvV- Surveillant behoeft geen aanvullende opleiding. 
Wat wel noodzakelijk zal zijn, is dat de NBvV-Surveillanten geïnformeerd blijven over 
nieuwe ontwikkelingen op onderwerpen die deel uitmaken van het lesmateriaal. 
Vooral veranderingen die zullen optreden op het gebied van wetgeving, maar ook op 
het gebied van regelgeving van de NBvV en wijzigingen in de organisatiestructuur 
binnen de NBvV, hebben de nodige aandacht van de afdeling Educatie en 
kennisoverdracht van de Commissie Dierenwelzijn, -ethiek & Wetgeving. 
Zij zullen in de vorm van monografieën  aan de NBvV-Surveillanten beschikbaar 
worden gesteld. 
 
 

Komt er een voorziening waarmee surveillanten zich kenbaar kunnen maken. 
In de cursus is aangegeven dat het belangrijk is dat NBvV-Surveillant bij de 
uitoefening van zijn werkzaamheden herkenbaar is voor o.a. bezoekers aan de door 
de afdelingen georganiseerde evenementen. 
Op dit moment heeft de Bondsraad van de NBvV hiervoor nog geen oplossing 
aangedragen. Er wordt naar gestreefd dit opgelost te hebben bij de uitreiking van het  
Certificaat. 

 
 
 

De Auditrapportages. 
 
Geen 3e evaluatierapport. 
Er zijn vragen gesteld over de afhandeling van de auditrapportages. 
Ondanks een tweetal uitgegeven evaluatierapporten met betrekking tot het uitvoeren van 
een audit, is vastgesteld dat aan het eind van het tentoonstellingsseizoen 2019 erg veel 
deelnemers aan de cursus niet volledig ingevulde auditrapporten hebben ingeleverd, ondank 
de vroegtijdig aangegeven waarschuwing dat alleen volledig uitgewerkte auditrapportages 
zouden bepalen of men voor het praktijkgedeelte zou zijn geslaagd. 
Vaak ontbraken er één of meerdere veterinaire controlelijsten. 
Vaak werd er op die veterinaire controlelijsten niet aangegeven waar de controle had plaats 
gevonden. 
Vaak ontbrak op audit formulieren de vermelding van het resultaat van de audit. 
Lang niet altijd werden er bijlagen geschreven voor tekortkomingen. 
Waar mogelijk werd via feedback de deelnemer gewezen op de onvolledigheid van de audit 
en de mogelijkheid geboden deze te herstellen. 
  
Gelukkig waren veruit de meeste auditrapportages volledig uitgevoerd en konden 
verbetertrajecten binnen de afdeling worden besproken. 
 
Toch bleven er een paar vragen over.  
 
Wat wordt er met de rapportages van de surveillanten gedaan? 

Vanaf 2 januari 2020 rapporteren de NBvV-Surveillanten rechtstreeks aan hun 
verenigingsbesturen. 
Door het overdragen van de auditrapportages, bijlagen en veterinaire controlelijsten 
dragen zij hun verantwoording over aan het bestuur. 
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Voor wie zijn deze rapportages beschikbaar? 
 De NBvV-Surveillant is feitelijk een interne auditor. 

De ingeleverde bescheiden zijn op dat moment dus ook interne stukken van de 
vereniging. 
Vanuit deze redenering is het ook zo vreemd nog niet dat er afdelingen zijn die het 
logo van de NBvV op de documenten die behoren bij een audit, hebben vervangen 
door het logo van de eigen vereniging. 
Bij een volgende audit gaan de surveillanten op pad met “eigen” audit formulieren. 
 
Een interne audit is gericht op het vaststellen van verbetertrajecten. 
Deze verbetertrajecten worden vermeld op afzonderlijke bijlagen. 
In de praktijk van afgelopen twee jaar is gebleken dat meerdere afdelingen deze 
bijlagen bespreken in bestuursvergaderingen, maar ook op ledenvergaderingen. 
Ze worden ook opgenomen in jaarverslagen. 

 
Er zijn afdelingsbesturen die als blijk van waardering de namen van hun NBvV-Surveillanten 
vermelden in de catalogus van de tentoonstelling. 
 
 
 
 
 
 
 

Maar…….. toch kan ik niet verder! 
 
Het blijft natuurlijk steeds mogelijk dat de surveillant bij het uitoefenen van zijn taakstelling 
tegen zaken aanloopt waarvoor hij/zij toch nadere uitleg nodig heeft. 
Het blijft altijd mogelijk deze vragen voor te leggen aan: 
Commissie Dierenwelzijn,-ethiek & Wetgeving NBvV 
Afdeling Educatie en kennisoverdracht 
surveillantnbvv@gmail.com  
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