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Inleiding 
 

Het tweede cursusjaar. 
Het eerste cursusjaar is afgesloten met een praktijkgedeelte op basisi van module 3. 
Centraal stond het uitvoeren van een audit op een tijdelijke tentoonstelling en een 
vogelmarkt of vogelbeurs. 
Na afloop heeft idereen die een of meerdere van dergelijke audits heeft uitgevoerd een 
evaluatierapport ontvangen. 
Aan het eind van het tweede cursusjaar zal weer een praktijkgedeelte volgen. 
De dan uitgevoerde audits moeten tenminste voldoen aan de adviezen die in dit 
evaluatierapport zijn gegeven. 
 
Als theoretische ondersteuning bij het uitvoeren van een audit in het eerste jaar werden bij 
module 3 twee bijlages geleverd met daarin de uitleg van het Reglement voor 
tentoonstellingen en de Regels voor het houden van een vogelmarkt of vogelbeurs. 
Dez bijlages vervallen bij het ontvangst van module 4. 
 
In het evaluatierapport werd al even aangegeven dat het toch wel van belang is dat de 
Surveillant enige theoretische onderbouwig heeft van zaken die spelen bij het houden en 
verzorgen van de diverse vogelsoorten. 
In het begin van 2019 heeft iedereen die gestart is met het tweede cursus jaar al een rapport 
ontvangen waarin alle perikelen rond het begrip “invasieve exoten” zijn toegelicht. 

 
Voor u ligt nu module 4. 
Deze module gaat over de Regelgeving van de NBvV, maar dan specifiek die regels die voor 
het uitoefenen van de functie van Surveillant. 
Naast het Reglement voor tentoonstellingen en het de Regels voor het houden van een 
vogelmarkt of vogelbeurs, gaan we in deze module 4 ook aandacht schenken aan de 
Ringenregeling zoals die is vastgesteld door de NBvV. 
Ook het Kooienreglement zal in deze module 4 worden opgenomen. 
 
Onmisbaar bij module 4 is het bezit van de Bondsvademecum van de bond. 
Deze is digitaal voor ieder lid van de bond beschikbaar. Het boekwerk kan worden 
gedownload van de website van de bond, maar is daardoor dus ook op diezelfde website in 
te zien. 
Het ligt niet in de bedoeling alle Reglementen letterlijk over te nemen in een module. 
 
Na module 4 zal extra aandacht worden besteed aan: 
De biodiversiteit aan beschermde vogelsoorten door midden van een afzondelrijke 
monografie. Hierin zullen opsommingen worden gelaatst van alle beschermde kooi- en 
volièrevogels. 
 
Een afzonderlijke monografie zal verschijnen rond alle regelgeving die voortvloeit uit de 
CITES-verordening. 
 
Na de vakantieperiode verschijnt module 5 waarin aandacht wordt besteed aan de 
Nederlandse wetgeving en de Europese verordeningen rond het houden en fokken van kooi- 
en volièrevogels. De aandacht zal dan ook vooral liggen op zaken die we tegenkomen op 
tentoonstellingen en vogelmarkten. 
 
Wij wens u en vooral ook ons zelf een prettig vervolg op de gestartte cursus voor Surveillant 
NBvV toe. 
Commissie Dierenwelzijn –ethiek & Wetgeving NBvV 
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Regelgeving NBvV 
 
 
 

De organisatie van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is opgebouwd uit diverse 
bestuurslagen. Dit maakt het noodzakelijk dat er een goede eenduidige regelgeving 
aanwezig moet zijn voor het besturen van de diverse processen. Het volstaat niet meer 
alleen met statuten en huishoudelijk reglement te werken. Processen van enige omvang zijn 
dan ook vastgelegd in afzonderlijke reglementen, bijlagen, regelingen en afspraken. 
 
De organisatie van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is niet statisch. Voortdurend 
zien we inzichten veranderen en bijgesteld worden; nieuwe processen worden opgestart. Dit 
geeft ook consequenties voor het aanpassen van de regelgeving. 
 
De nu van toepassing zijnde regelgeving is in overleg met de leden van de verschillende 
bestuurslagen vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dan ook dat de reglementen worden 
gekend en nageleefd. 
 
Om inzicht te krijgen in de van toepassing zijnde regelgeving, zijn alle reglementen 
opgenomen in het Bondsvademecum. Iedere bestuurder binnen de Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers zou, zoals dat bij de keurmeesters al het geval is, verplicht moeten worden 
het Bondsvademecum te bezitten. 
 
Het Bondsvademecum 
Het Bondsvademecum is in 1971 voor het eerst uitgegeven en heeft steeds voorzien in een 
bestaande behoefte van veel leden van de NBvV, die als bestuurder van bijvoorbeeld een 
afdeling geconfronteerd werden met situaties waarin oplossingen werden gevraagd, die niet 
direct voorhanden waren. Daarom werd het vademecum destijds opgesteld in twee delen. 
 
Het eerste deel richt zich vooral op de historie van de bond. 
Het tweede deel van het bondsvademecum wordt gevormd door de statuten, het 
huishoudelijk reglement, aangevuld met specifieke reglementen, regelgevingen en richtlijnen. 
Samenvattend ontstaat dan onderstaand overzicht: 
Statuten 
Missie 
Huishoudelijk reglement 
Reglement geschillenbehandeling 
Reglement tuchtcommissie 
Reglement voor de districten 
Reglement voor de speciaalclubs, inclusief de VSC 
Reglement voor de tentoonstellingen 
Reglement voor de keurmeesters 
Reglement voor het toekennen van een oorkonde bijzondere eerste eigen kweek 
Reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en 
volièrevogels 
Reglement van de NBvV ten aanzien van het hobbymatig fokken met kooi- en volièrevogels 
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Naast reglementen zijn ook een aantal regelingen afgesproken en schriftelijk vastgelegd: 
 
Regeling voor het organiseren van een vogelmarkt of vogelbeurs 
Regeling m.b.t. het bestellen van ringen en de vaststelling van ringmaten 
Regeling voor het instellen van standaardcommissies 
Regeling erkenning nieuwe mutaties en rassen 
Benoeming ereleden, leden van verdienste en de draagspeld Bijzondere Waardering. 
Vergoedingsregeling voor de vrijwilligers binnen de NBvV 
Beschrijving tentoonstellingskooien 
Uitvoeringsbesluit van het reglement ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van 
kooi- en volièrevogels. 
Bondsvraagprogramma 
 

Regelgeving van de NBVV met betrekking tot de hobbymatige 

organisatie van tijdelijke tentoonstellingen. 

Begripsbepaling 
Hobbymatig georganiseerd: Een tentoonstelling wordt hobbymatig georganiseerd als de 
organisatie wordt uitgevoerd door leden van een vogelvereniging of leden van een 
speciaalclub, die niet het organiseren van een tentoonstelling bedrijfsmatig als een bron van 
inkomen hebben. 
 
Tijdelijke tentoonstelling: Een tentoonstelling van kooi- en volièrevogels, aansluitend aan een 
keuringsdag. Op deze keuringsdag zijn alle aanwezige vogels beoordeeld op hun fokwaarde 
voor het komende fokprogramma. Het tijdelijke karakter ontstaat door de regelgeving vanuit 
de NBvV. In deze regelgeving staat het maximale aantal dagen vermeld waarop een 
dergelijke tentoonstelling mag worden gehouden. 
 

De Toezichthouder op een tentoonstelling 
De Nederlandse Wet dieren en het daarbij behorende Besluit houders van dieren 
schrijven voor dat gedurende de tentoonstelling een toezichthouder aanwezig moet 
zijn. 
Deze verplichting vervalt als aannemelijk gemaakt kan worden dat er geen 
bedrijfsmatige handelingen met gezelschapsdieren plaats vinden. 
In Nederland worden geen tentoonstellingen van kooi- en volièrevogels 
georganiseerd door commerciële organisatiebureaus. Ook worden er geen 
bedrijfsmatige handelingen met kooi- en volièrevogels verricht. 
 
Met behulp van onderstaande indicatoren kan aannemelijk worden gemaakt dat de 
tentoonstelling hobbymatig wordt georganiseerd. 
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De indicatoren voor een dergelijke tijdelijke tentoonstelling zijn: 

- de tijdelijke tentoonstelling wordt georganiseerd door een vereniging van 
hobbydierhouders, die gezamenlijk op vrijwillige basis de organisatie op zich neemt; 

- de tijdelijke tentoonstelling aansluitend aan de keuring is niet een doel op zich, maar 
een medium om te laten zien in hoeverre de uniform gepresenteerde dieren voldoen 
aan de keuringseisen en standaardeisen; 

- de tijdelijke tentoonstelling is voor de bezoekende fokkers en overige 
belangstellenden informatief en educatief; 

- de organisatie is niet gericht op een winstoogmerk, gelet op de verhouding tussen 
kosten en opbrengsten; 

- de deelnemers aan de keuring en tijdelijke tentoonstelling zijn gespecialiseerde 
liefhebbers die hun hobbymatig en duurzaam zelf gefokte nakomelingen ter keuring 
hebben aangeboden; 

- de organisatie is gebonden aan reglementen van de landelijke houderijorganisatie 
waar men bij aangesloten is. Het welzijn en de gezondheid van de ingezonden dieren 
wordt tijdens de keuringsdag mede beoordeeld;  

- tijdens de tijdelijke tentoonstelling vinden  geen bedrijfsmatige activiteiten met 
gezelschapsdieren (b.v. vogelverkoop door handelaren) plaats. 

 

 
Daarom pleit de NBvV er voor dat er gedurende de dagen dat een tijdelijke 
tentoonstelling gehouden wordt, er een Surveillant aanwezig is die is opgeleid door 
de NBvV en hobbymatig zijn taak vervult. 
 
 
Aanmelding van een tentoonstelling bij de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit NVWA. 
Er bestaat al jarenlang de verplichting om de tentoonstelling te melden bij de NVWA. 
De organisator van een tentoonstelling dient een “Kennisgeving als bedoeld in artikel 50 
eerste lid c.q. artikel 55, lid 2 sub a van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van 
besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's,” digitaal te zenden naar de Nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit. 
Het hiervoor benodigde formulier is te downloaden via de website van de NVWA.  
Het formulier “Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen”is te vinden via  
home| dieren, dierlijke producten|tentoonstellen en verzamelen dieren|aanmelden 
evenementen en wedvluchten| formulier Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen. 
Dit is hetzelfde formulier dat ook gebruikt moet worden voor het melden van een vogelmarkt 
of vogelbeurs. 
 
Dit moet veertien dagen voor de datum waarop de vogelmarkt wordt gehouden  

plaats vinden. 
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Tentoonstellingskooien 
Een van de taken van de Surveillant is tijdens een tijdelijke tentoonstelling erop toe te zien 
dat voor iedere tentoonstelling de in het vraagprogramma voorgeschreven 
tentoonstellingskooien worden gebruikt. 
 
Van het voorgeschreven kooitype kan door de organisatoren worden afgeweken als 
daarvoor dispensatie is verleend door de districtvoorzitter. 
Het is dan ook belangrijk dat de Surveillant kennis heeft van een eventuele verleende 
dispensatie. 
Vraag in voorkomende gevallen om een schriftelijke verklaring. 
 
Bij het houden van toezicht op een districtstentoonstelling of op de Nederlandse 
Kampioenschappen wordt de eventuele dispensatie verleend door het hoofdbestuur. 
 
Een overzicht van voorgeschreven tentoonstellingskooien is opgenomen in bijlage 2 bij 
artikel 11 van het Reglement Tentoonstellingen NBvV, vanaf blz. 66 in het 
Bondsvademecum. 
 

 
Reglement voor de tentoonstellingen 
De organisatie van de keuringsdag en de daarop volgende tentoonstelling is op veel details 
verbonden aan reglementaire verplichtingen. Deze zijn opgenomen in het “Reglement voor 
de tentoonstellingen”  
Veel bepalingen uit dit reglement behoren niet tot de verplichtingen van de Surveillant.  
Van toepassing is vooral artikel 12, Afkeurregels. 
 

1. De organisatie van een tijdelijke tentoonstelling zorgt ervoor dat de vogels voor de 
duur van de show tochtvrij zijn gehuisvest, dat kooien niet op enig moment achter 
glas in de volle zon staan en dat grote schommelingen in dag- en nachttemperatuur 
worden voorkomen. De organisatie zorgt ervoor dat de tentoongestelde vogels 
voldoende rust krijgen en constant beschikken over schoon drinkwater en voldoende 
voer. 

2. Deelnemers aan een tijdelijke tentoonstelling die vogels willen showen, verplichten 
zich de vogels daarop voor te bereiden. Deze training leidt er toe dat een vogel in een 
tentoonstellingskooi op zijn gemak is, zich naar zijn aard natuurlijk toont en door een 
keurmeester goed te beoordelen is. 

3. Vieze kooien of kooien anders dan vermeld in bijlage 2 van dit reglement worden niet 
op tentoonstellingen toegelaten. 

4. Tentoonstellingskooien mogen niet van elkaar te onderscheiden zijn en uitsluitend 
kenmerken tonen die door de organisatie zijn verstrekt, door de organisatie zijn 
aangebracht of  met toestemming van de organisatie door derden zijn aangebracht. 

5. Vogels met meer dan één vaste pootring, met een doorgezaagde (bonds)ring of een 
gekleurde ring anders van een vaste pootring, worden niet gekeurd. 

6. Vogels in zogeheten vitrines worden niet achter glas en/of onder kunstlicht gekeurd. 
7. Vogels die duidelijk gestrest zijn worden niet gekeurd 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 keurmeester, door de 
tentoonstellingsorganisatie van de show verwijderd en in een rustige ruimte geplaatst. 
De eigenaar/inzender wordt gevraagd de vogel te komen halen en deze zodanig te 
huisvesten dat de stressverschijnselen verdwijnen. 
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8. Vogels die niet in conditie zijn (dik zitten) of anderszins de indruk wekken ziek te zijn, 
worden niet gekeurd.  
Vogels die niet (meer) in staat zijn hun natuurlijk gedrag te tonen – het kunnen 
vliegen- worden 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 op een tentoonstelling toegelaten. 
 
 

Auditrapport 
Als door de Surveillant een overtreding wordt geconstateerd van een van bovengenoemde 
redenen van afkeur, dan dient een auditrapport geschreven te worden.  
Zie hiervoor module 3. 

 

 

Regelgeving van de NBVV met betrekking tot de hobbymatige 

organisatie van tijdelijke vogelmarkt of vogelbeurs. 

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers staat een beleid voordat gericht is op de 
optimalisering van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels. Dit beleid wordt 
niet alleen gevoerd ten aanzien van het houden, verzorgen en fokken van deze vogels, maar 
het strekt zich ook uit tot het traject van aankoop en verkoop van deze vogels. 
 
Vogels kunnen te koop worden aangeboden door middel van advertenties in de diverse 
vogelbladen en internetsites, waarbij de verkoop rechtstreeks plaats vindt tussen de fokker 
en de koper.  
Zij dienen onderling afspraken maken over hoe de overdracht van de vogels kan 
plaatsvinden. 
 
Daarnaast kunnen vogels te koop worden aangeboden via: 
- dierenspeciaalzaken 
- vogelmarkten 
- vogelbeurzen 
 
Vanuit het beleid ten aanzien van de gezondheid en welzijn van vogels, zijn door de 
bondsraad richtlijnen opgesteld die in eerste instantie bedoeld zijn voor het treffen van 
regelingen die de gezondheid en het welzijn van de vogels borgen gedurende het transport 
van en naar de vogelmarkt of vogelbeurs en de periode dat zij op een vogelmarkt of op een 
vogelbeurs aanwezig zijn. 
 
1. Begripsbepalingen. 
 
Vogelmarkt Een door een afdeling van de NBvV hobbymatig georganiseerde eendaagse  
  markt waar vogels en vogelbenodigdheden te koop worden aangeboden. 
  Het is een “evenement met gezelschapdieren” specifiek gericht op kooi- en 
               volièrevogels. 
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Vogelbeurs Ook wel verkoopklasse genoemd, een verkoopgelegenheid waar vogels 
meerdere dagen te koop worden aangeboden gelijktijdig met een 
georganiseerde tentoonstelling. 

 
 
2. Wet- en regelgeving. 
 
De organisator van een vogelmarkt of vogelbeurs moet, naast de regels ten behoeve van de 
organisatie van vogelmarkten en vogelbeurzen, niet in strijd handelen met nationale en 
Europese wet- en regelgevingen. De belangrijkste wetten en regelgevingen in dit kader zijn 
-     Wet dieren, en het daarbij behorende Besluit houders van dieren. 
-     Wet natuurbescherming en het daarbij behorende Besluit natuurbescherming en de  
      Regeling natuurbescherming. 
- de Gezondheid- en Welzijnswet voor dieren (GWWD), 
- CITES-overeenkomst betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild 

levende dier- en plantensoorten, 
- EU regelgeving voor de handel in wilde dier- en plantensoorten. 
- Verordening(EG) Nr. 576/2013 van het Europese Parlement en de Raad van 12 juni 

2013 betreffende het niet-commercieel verkeer van gezelschapsdieren . 
 

De organisator van een vogelmarkt of vogelbeurs dient een “Kennisgeving als bedoeld in 
artikel 50 eerste lid c.q. artikel 55, lid 2 sub a van de Regeling preventie, 

bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's,” 
te zenden naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. 

Het hiervoor benodigde formulier is te downloaden via de website van de NVWA.  
Het formulier “Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen”is te vinden via  

home| dieren, dierlijke producten|tentoonstellen en verzamelen 
dieren|aanmelden evenementen en wedvluchten| formulier Kennisgeving 
Tentoonstellingen/Evenementen. 

Dit is hetzelfde formulier dat ook gebruikt moet worden voor het melden van een 
tentoonstelling. 

 
Dit moet veertien dagen voor de datum waarop de vogelmarkt wordt gehouden 
plaats vinden. 

 
 
3. Organisatie. 
 
Een vogelmarkt kan hobbymatig georganiseerd worden door het bestuur van een vereniging 
of speciaalclub welke is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 
 
Een vogelbeurs wordt als regel georganiseerd door het bestuur van een vereniging of 
speciaalclub van vogelliefhebbers, gelijktijdig met de organisatie van een tentoonstelling. 
 
In alle gevallen is het bestuur van de vereniging als rechtspersoon verantwoordelijk, en 
aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen die voorkomen in de van toepassing 
verklaarde reglementering en bovendien voor de naleving van alle bepalingen die 
voorkomen in Nederlandse en Europese wet en regelgeving ten aanzien van het houden van 
en  het vervoeren van vogels. 
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4. Verkoopruimte. 
 
Een vogelmarkt of vogelbeurs mag uitsluitend worden georganiseerd in een afgesloten 
ruimte als daarin een voor de aangeboden vogels verantwoorde omgevingstemperatuur en 
luchtvochtigheid heerst en waarin een tochtvrije luchtverversing is gewaarborgd. 
 
In de verkoopruimte moeten voldoende verbodsborden zijn aangebracht waaruit duidelijk 
blijkt dat het roken in deze ruimte verboden is. 
 
Het verdient aanbeveling in de verkoopruimte een afzonderlijke ruimte aan te wijzen voor het 
tijdelijk in bewaring geven van de dan aangekochte vogels. 
Deze ruimte mag niet vrij voor het publiek toegankelijk zijn. 
 
In de marktruimte dienen voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn. 
Buiten deze voorzieningen dienen tappunten voor vers (drink)water aanwezig te zijn. 
 
5. Tijdsduur. 
 
Vogelmarkten worden als regel als een eendaags evenement georganiseerd. 
De openingstijden voor het publiek mogen maximaal 10 uur bedragen. 
 
Vogelbeurzen, georganiseerd tijdens een tentoonstelling duren als regel meerdere dagen. 
De openingstijd voor het publiek mag maximaal 12 uur per dag bedragen. 
 
6. Toezicht. 
 
Tijdens de openingstijden van een vogelmarkt of vogelbeurs, dienen een of meerdere ter 
zake deskundigen of Surveillanten aanwezig te zijn. 
Zij houden toezicht op: 
- de naleving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving bij o.a. de inname van de 

te koop aangeboden vogels, 
- de naleving van het marktreglement tijdens de aanwezigheid van het publiek 
- de conditie en huisvesting van de te koop aangeboden vogels, 
- het gedrag van het publiek. 
 
Surveillanten moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. 
Zij zijn bevoegd zowel verkopers als publiek bij overtredingen of wangedrag te manen de 
verkoopruimte te verlaten. Een en ander dient geregeld te zijn in een door de organisatie van 
de vogelmarkt of vogelbeurs opgesteld reglement, dat duidelijk bekend is gemaakt aan een 
ieder. 
 
7.   Registratie verkopende vogelliefhebbers. 
 
Door de organisatie van een vogelbeurs dient een register te worden bijgehouden waaruit de 
adresgegevens en het kweeknummer van de verkopende vogelliefhebbers blijken. 
 
Op aanvraag moeten deze gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden aan externe 
controleurs ( b.v. NVWA) die op basis van de geldende wet- en regelgeving bevoegd zijn 
hierover te kunnen beschikken. 
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8. Te koop aangeboden vogels. 
 
Aan de te koop aangeboden vogels worden de volgende voorwaarden gesteld: 
- Vogels moeten uiterlijk gezond en onbeschadigd zijn. Vogels met zichtbare 

ziekteverschijnselen en verwondingen moeten door hun eigenaar van de markt worden 
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. 
Wordt een afwijking vastgesteld, dan moet de desbetreffende vogel door de eigenaar van 
de markt worden verwijderd. 

- 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, moet de eigenaar de vogel  van de markt verwijderen. 

- Kwartels en daarmee gelijkgestelde grondvogels, alsook vleesduiven, afstammelingen 
der Columba livia, 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. 
 
9.  Transport. 
 
Vogels kunnen in transportkooien en of lopers naar de vogelmarkt of vogelbeurs worden 
vervoerd. 
Deze transportkooien moeten voorzien zijn van een vochtabsorberende en stofvrije 
bodembedekking. Het verdient vanuit het welzijn van dieren geen aanbeveling hiervoor voer 
te gebruiken. 
Transportkooien moeten schoon en gemakkelijk gedesinfecteerd kunnen worden en zodanig 
uitgevoerd dat er voldoende licht en verse lucht tijdens het transport kan toetreden. 
 
Als het transport naar of van een vogelmarkt of vogelbeurs meer tijd in beslag neemt dan 
maximaal 4 uur, dient voldoende vers drinkwater en voer in de transportkooi aanwezig te 
zijn. Als deze tijd wordt overschreden kan ook gekozen worden voor vochthoudend fruit 
welke in een voor de vogel veilige voorziening is aangebracht. 
 

 
 
10.  Verkoopkooien. 
 
Vogels die te koop worden aangeboden moeten zowel op een vogelmarkt als een 
vogelbeurs ondergebracht worden in kooien welke overeen komen met die, waarin de vogels 
ook tijdens een tentoonstelling worden ondergebracht. 
 
De organisatie bevordert dat het verkopen van vogels uit transportkooien en/of lopers wordt 
tegen gegaan. 
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Indien de vogels toch vanuit een transportkooi of loper te koop worden aangeboden, dan 
moeten de afmetingen van deze zodanig zijn dat de vogels rechtop kunnen staan of zitten en 
zich om kunnen draaien. 
Een loper mag niet lager zijn dan de totale hoogte van de vogelsoort, gemeten wanneer zij 
op de stok zit die er in ondergebracht wordt. 
 
Verkoopkooien moeten schoon zijn en voorzien van schone bakjes en flesjes voor vers voer 
en vers drinkwater. 
 
De verkoopkooien en de kooien waarin een eventuele verkoopvoorraad aanwezig is, dienen 
op tafelhoogte geplaatst te worden. 
 
Als transport- en verkoopkooien gestapeld moeten worden is het noodzakelijk dat dit zo 
wordt uitgevoerd, dat de toevoer van frisse lucht en voldoende licht niet verhinderd wordt. 
 
Het aantal vogels in een verkoopkooi dient te worden beperkt.  
In de zogeheten universeelkooi niet meer dan 2 vogels. 
Het verdient aanbeveling vogels paarsgewijs te koop aan te bieden. 
Voorkomen moet worden dat er meer dan twee kleine vogels (kleiner dan een 
agapornis/grasparkiet) in een verkoopkooi zitten. Vogels ter grootte van een papegaai 
moeten afzonderlijk in een verkoopkooi geplaatst worden. 
De kooien waarin de vogels worden geplaatst voor verkoop moeten in relatie zijn tot de 
grootte van de vogels. Een goede maatvoering hiervoor is de regeling,waarin kooien zijn 
vastgesteld door de NBvV voor de te houden tentoonstellingen. 
 
 
11. Controle door organisatie. 
 
De organisatie is te allen tijde bevoegd om te controleren of aan de voorwaarden in dit 
reglement wordt voldaan. Als controle op de naleving van artikel 8 dat nodig maakt zijn de 
organisatoren bevoegd over te gaan tot ringen- en papieren controle. 
Indien de verkoper een dergelijke controle niet toestaat moet hij onmiddellijk de 
verkoopruimte verlaten. 
 
12. Het NBvV-keurmerk  . 
De NBvV verwacht dat de afdelingen de regels van de bond naleven. 
Gelet op het feit dat er bij het organiseren van een vogelmarkt door vrijwilligers van alles mis 
kan gaan, is in april 2012 besloten een  keurmerk in te voeren. 
Organisatoren van een vogelmarkt kunnen dit keurmerk ontvangen als zij verklaren de 
bepalingen uit de “Regeling voor het organiseren van een vogelmarkt of vogelbeurs” na te 
leven. 
Het keurmerk kan aangevraagd worden via het bondsbureau.  De NBvV neemt in haar 
maandblad Onze Vogels geen advertenties op van vogelmarkten waaraan dit keurmerk niet 
is verleend. 
 
13. De toezicht op het terecht voeren van het NBvV-keurmerk. 
De Commissie Dierenwelzijn –ethiek en Wetgeving van de NBvV, of de door de 
organiserende vereniging daartoe aangewezen Surveillant, is belast met het toezicht op de 
naleving van de regels die de NBvV stelt aan het organiseren van een vogelbeurs of 
vogelmarkt. 
Vogelmarkten die een NBvV keurmerk hebben ontvangen  krijgen gevraagd of ongevraagd 
dan wel naar aanleiding van bij de bond binnengekomen klachten,  een controle in de vorm 
van een interne audit. Het audit systeem dat toegepast wordt is afgeleid van het systeem 
zoals dat in de Nederlandse industrie wordt toegepast . 
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Op basis van een standaard auditrapport worden de bevindingen van de auditor vastgelegd 
en na afloop besproken met de organisatie. Het uitgangspunt is dan dat de vastgelegde 
tekortkomingen moeten leiden tot het aanbrengen van verbeteringen.  
Tijdens een herhaalde audit wordt vastgesteld wat de stand van zaken is rond de invoering 
van de eerder gedane aanbevelingen. 
Als blijkt dat regels blijvend niet nageleefd worden,  zal het keurmerk worden ingetrokken.  
Dit wordt vermeld op de website van de NBvV. 
 
14. Overzicht van goedgekeurde beurzen. 
Op de website van de bond kan onder het menu “nieuws” worden gezocht naar 
goedgekeurde vogelmarkten en vogelbeurzen. 
 

De “gefokte” vogel. 
Als Commissie Dierenwelzijn –ethiek & Wetgeving worden we via het Bondsbureai al in een 
vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen rond nieuwe wetgeving in relatie met onze 
hobby. Via consultatierondes kunnen we commentaar geven op voorgestelde wetteksten. 
We maken hier dan ook in overleg met het Hoofdbestuur van de bond dankbaar gebruik van. 
 
In maart kregen we inzage in de teksten van het “Besluit Activiteiten Leefomgeving”  
Dit Besluit wordt naar verwachting op 1 januari 2021 van kracht, dus mooi na deze cursus tot 
Surveillant. 
Mogelijk heeft iedere Surveillant dan een bijscholing nodig. 
Anders dan de titel van dit besluit doet vermoeden, is in hoofdstuk 11 een uitvoerige 
omschrijving gegeven van activiteiten die de natuur betreffen. 
Er staan verboden, maar ook vrijstellingen in voor het onder zich hebben, anders dan voor 
verkoop, van vogels. 
Letterlijk wordt er gesproken over “een aantoonbaar gefokte vogel”. 
  
Om inzichtelijk te krijgen wat onder een “gefokte vogel” wordt verstaan moet worden gezocht 
in Europese verordeningen. 
Het begrip “gefokte vogel” zoals dat in de wetteksten wordt gebruikt, wordt uitgelegd in de 
verordening EG nr. 939/97 waarin uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen van de verordening 
nr. 338/97. 
In artikel 24 wordt breedvoerig uitgelegd wat onder een gefokte vogel moet worden verstaan. 
Wat begrijpelijker samengevat komt dat artikel er op neer dat als een “gefokte vogel” wordt 
beschouwd: 
hij in een kooi of volière is geboren; 
de ouders legaal zijn ingevoerd; 
het bestand aan fokparen in principe zonder nieuwe vogels uit de natuur in stand kan worden 
gehouden; 
het fokprogramma zo is opgezet, dat er voor onbepaalde tijd mee kan worden gefokt. 
 
Blijft over het begrip “aantoonbaar”. 
Hiervoor maken we gebruik van artikel 9. Registratie en identificatie  uit het Reglement van 
de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels: 
 
‘Het beleid van de NBvV richt zich op het ringen van alle vogels die in volières en of 
broedkooien en dergelijke worden geboren met een gesloten pootring. Dit als enige bewijs 
dat de vogel door een vogelliefhebber gefokt is. Het ringen met een gesloten pootring van 
een jonge vogels is niet in alle gevallen een wettelijke verplichting, maar dit is wel de 
aanbevolen richtlijn van de NBvV voor haar leden ‘.  
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De Ringenregeling 
Leden van de NBvV conformeren zich aan het beleid van de NBvV. 
Hierin staat het ringen van alle zelf gefokte vogels als een belangrijke voorwaarde. 
We onderscheiden bij de bond twee typen ringen die we als volgt aangeven: 
Cultuurringen; 
Bondsringen. 
  

Cultuurringen 
Dit zijn ringen die op basis van de Nederlandse wetgeving gebruikt moeten worden voor alle 
gefokte  inheemse vogels, en voor de gefokte vogelsoorten die op de bijlage A van de EG 
basis verordening staan vermeld. 
 
Opmerking: 
De regelgeving rond de CITES verordening zal in een afzonderlijk document worden 
beschreven en wordt in de zomer van 2019 aan de cursisten beschikbaar gesteld. 
Hoewel het in ons voornemen ligt om de Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen 
rond het houden van vogels in de module 5 te behandelen, zal in deze module 4 toch verder 
ingegaan worden op de wetgeving rond het gebruik van gesloten pootringen. 
 
De wettelijke verplichting om cultuurringen te gebruiken voor Europese cultuurvogels en voor 
sommige vogelsoorten die op de bijlage A van de EU basisverordening, staat (in 2019) in de 
Wet natuurbescherming en dan specifiek in het Besluit natuurbescherming en in de Regeling 
natuurbescherming. 
 
Hieronder is de tekst van de van toepassing zijnde artikelen overgenomen: 
 

Besluit natuurbescherming: 
§ 3.4.3 van het Besluit natuurbescherming geeft in artikel 3.28 aan, welke voorwaarden van 
kracht zijn voor het aanbrengen van merktekens. 
 
1. Een ieder die een vogel van een soort als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn of 
genoemd in bijlage A bij de CITES-basisverordening fokt, voorziet de vogel van een gesloten 
pootring.  
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van vogels van de soorten, genoemd in 
bijlage X bij de CITES-uitvoeringsverordening.  
3. De gesloten pootringen, bedoeld in het eerste lid, worden uitgereikt door Onze Minister.  
4. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de pootringen. Deze regels 
kunnen onder meer betrekking hebben op: 
a. de kenmerken van de pootringen, waarbij onderscheid gemaakt kan worden naar 
vogelsoort, en 
b. de wijze waarop de gesloten pootringen dienen te worden aangevraagd.  
5. In afwijking van het derde lid, kunnen bij ministeriële regeling rechtspersoonlijkheid 
bezittende organisaties worden aangewezen die belast zijn met de taak om pootringen uit te 
geven.  
6. Bij de ministeriële regeling, bedoeld in het vijfde lid, kan worden bepaald dat:  
a. de aangewezen organisaties een administratie bijhouden op een bij de ministeriële 
regeling te bepalen wijze, en 
b. de aangewezen organisaties informatie verstrekken aan Onze Minister op een bij de 
ministeriële regeling te bepalen wijze.  
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§ 3.4.3 van het Besluit natuurbescherming geeft in artikel 3.28 aan, welke voorwaarden van 
kracht zijn voor het aanbrengen van merktekens. 
 
1. Een ieder die een vogel van een soort als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn of 
genoemd in bijlage A bij de CITES-basisverordening fokt, voorziet de vogel van een gesloten 
pootring.  
2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van vogels van de soorten, genoemd in 
bijlage X bij de CITES-uitvoeringsverordening.  
3. De gesloten pootringen, bedoeld in het eerste lid, worden uitgereikt door Onze Minister.  
4. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de pootringen. Deze regels 
kunnen onder meer betrekking hebben op: 
a. de kenmerken van de pootringen, waarbij onderscheid gemaakt kan worden naar 
vogelsoort, en 
b. de wijze waarop de gesloten pootringen dienen te worden aangevraagd.  
5. In afwijking van het derde lid, kunnen bij ministeriële regeling rechtspersoonlijkheid 
bezittende organisaties worden aangewezen die belast zijn met de taak om pootringen uit te 
geven.  
6. Bij de ministeriële regeling, bedoeld in het vijfde lid, kan worden bepaald dat:  
a. de aangewezen organisaties een administratie bijhouden op een bij de ministeriële 
regeling te bepalen wijze, en 
b. de aangewezen organisaties informatie verstrekken aan Onze Minister op een bij de 
ministeriële regeling te bepalen wijze.  
 

Regeling natuurbescherming: 
In de Regeling natuurbescherming geeft artikel 3.25 en 3.26 de onderstaande toelichting: 
 
Artikel 3.25  
1.Voor de soorten, genoemd in bijlage 91, heeft een pootring als bedoeld in artikel 3.28, 
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming een maximale diameter als in de bijlage bij die 
soort genoemd. 
2.In afwijking van het eerste lid kan de pootring een diameter hebben die groter is dan de in 
de bijlage 9 vastgestelde maximale diameter, als de aanvrager aannemelijk kan maken dat 
een grotere diameter in verband met de dikte van de poot bij de aanvraag noodzakelijk is.  
3.Een pootring als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende eisen: 
a. ringen met een diameter van 2,5 tot en met 2,9 mm, gemeten aan de binnenkant van een 
ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, en 
zijn op zodanige wijze voorzien van een breukzone, dat de ring knapt, indien de ring wordt 
opgerekt; 
b. ringen met een diameter kleiner dan 2,5 mm en groter dan 2,9 mm, gemeten aan de 
binnenkant van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag 
is aangebracht, of zijn vervaardigd van gekleurde kunststof, en zijn van zodanige kwaliteit, 
dat de ring knapt, indien de ring wordt opgerekt. 
4.In afwijking van het derde lid kunnen ringen voor papegaaiachtigen en roofvogels 
vervaardigd zijn van roestvrij staal. 
5.Een pootring als bedoeld in het eerste lid is voorzien van een kleurlaag, die voor elk jaar 
waarin de ring mag worden aangebracht, verschillend is. 
6.De aanvrager brengt een pootring als bedoeld in het eerste lid uitsluitend aan op gefokte 
vogels van de soort waarvoor hij de ring heeft aangevraagd. 

                                                      
1
 Bijlage 9 van de Regeling natuurbescherming is terug te vinden op de website van de NBvV onder het tabje 

“ringen”en dan kiezen voor “ringmaten”. 
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7.Een aanvrager is niet gerechtigd een pootring als bedoeld in het eerste lid aan derden te 
verschaffen. 
 
Artikel 3.26  
1.Als rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties als bedoeld in artikel 3.28, vijfde lid, van 
het Besluit natuurbescherming die zijn belast met de uitgifte van gesloten pootringen zijn 
aangewezen de in bijlage 102 genoemde organisaties. 
2.De organisaties, bedoeld in het eerste lid, verstrekken uitsluitend gesloten pootringen: 
a. waarvoor door de leverancier een schriftelijke garantie is afgegeven dat de ringen voldoen 
aan de specificaties, bedoeld in artikel 3.25, en 
b. die ten minste zijn voorzien van de letters NL, de aanduiding van de binnendiameter tot in 
tienden van een millimeter, de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden 
aangebracht en, per ringmaat, een uniek nummer bestaande uit de bondscode, een 
kweeknummer en een volgnummer. 
3.In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, zijn de gesloten pootringen, afgegeven door 
Kleindier Liefhebbers Nederland, voorzien van een uniek nummer bestaande uit de 
bondscode en een volgnummer. 
4.Gesloten pootringen worden aangevraagd met gebruikmaking van een door één van de 
organisaties, bedoeld in het eerste lid, ter beschikking gesteld aanvraagformulier dat volledig 
ingevuld en ondertekend wordt teruggestuurd. 
5.De aanvrager vermeldt in zijn aanvraag per soort hoeveel ringen hij aanvraagt. De 
hoeveelheid ringen staat in verhouding tot de te verwachten nakweek. 
 
6.De organisaties, bedoeld in het eerste lid, houden een administratie bij met gebruikmaking 
van een door de minister beschikbaar gesteld automatiseringssysteem.  
 
In de administratie worden de volgende gegevens opgenomen: 
a. de soorten vogels waarvoor gesloten pootringen zijn aangevraagd; 
b. bij gefokte vogels behorende tot soorten die zijn opgenomen in bijlage A bij de CITES-
basisverordening, het aantal verstrekte gesloten pootringen, de ringmaat en de bijbehorende 
unieke nummers als bedoeld in artikel 4 per soort en het aantal ouderparen; 
c. bij gefokte vogels behorende tot andere soorten dan bedoeld in onderdeel b, het aantal 
verstrekte pootringen, de ringmaat en de bijbehorende unieke nummers, bedoeld in het 
tweede lid, onderdeel b, en derde lid; 
d. de datum van toekenning van de gesloten pootringen, en 
e. de noodzakelijke gegevens ter identificatie van de personen aan wie de gesloten 
pootringen zijn verstrekt. 
 
7.De administratie, bedoeld in het zesde lid, wordt bewaard gedurende een periode van ten 
minste vijf jaren. 
 

Ringen voor hybriden. 
Nakomelingen van hybride kruisingen (bastaarden) waarvan één van de ouderdieren 
gerekend wordt tot een beschermde vogelsoort, moeten ook geringd worden met een 
cultuurring. 
 
 
 
 
 

                                                      
2
 De hier bedoelde organisaties zijn: Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, Kleindier Liefhebbers 

Nederland , Vereniging Aviornis International Nederland, Vereniging Belangenbehartiging Europese 
Cultuurvogels en de Parkieten Societeit.  
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Identificatie Cultuurringen 
Cultuurringen zijn te onderscheiden van bondsringen doordat ze zijn voorzien van een 
breukzone. Deze breukzone is zodanig aangebracht dat de ring zal knappen als ze wordt 
opgerekt. 
Daarnaast verschilt de tekst op de ring van een bondsring. Deze tekst is afhankelijk van de 
ringdiameter  en is als volgt opgebouwd: 
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BONDSRINGEN 
Het is om uiteenlopende redenen belangrijk dat de in volières of kooien gefokte vogelsoorten 
worden geregistreerd en de mogelijkheid bestaat tot identificatie. 
Het is dan ook mede daarom dat het beleid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
zich richt op het ringen van alle vogels die door de vogelliefhebber hobbymatig wordt gefokt 
met een naadloos gesloten pootring. 
 
De NBvV vervaardigt in eigenbeheer deze naadloos gesloten ringen voor alle niet 
beschermde uitheemse (tropische) vogelsoorten die dus niet voorkomen op de bijlagen van 
de EG basisverordening. 
 
Alleen leden van de NBvV kunnen deze ringen bestellen via de ringencommissaris van de 
afdeling waarvan men lid is. 
 

Ringmaten 

Via de website van de bond vindt u op vogelindex.nl  de ringmaten van alle gefokte vogels. 
Deze ringmaten zijn een indicatie en zijn niet voorgeschreven. 
U kunt een grotere ring gebruiken dan is aangegeven; houd u wel in de gaten dat altijd de 
algemene regel geldt, dat bij een volwassen vogel die ring niet van het pootje kan worden 
verwijderd zonder het pootje te beschadigen. 
  
In geval van twijfel over de indicatie ringmaten, of bij niet genoemde soorten, is het 
verstandig met een schuifmaat eerst de dikte van de poten te meten. Vervolgens stelt u zelf 
vast hoe groot de binnendiameter van de ring moet zijn. U kiest steeds voor een zo klein 
mogelijke ring. 
Een vogel wordt pas dan als eigen kweek beschouwd als de vogel zodanig geringd is dat de 
ring, als de vogel volwassen is, niet meer langs de gebruikelijke weg van de poot kan worden 
geschoven zonder de poot of de ring te beschadigen. De aangegeven maat heeft betrekking 
op de binnendiameter van de ring. 
 

Taak van de Surveillant 
De Surveillant moet er mede op toezien dat bij het inbrengen van de vogels of tijdens 
controleronden, de aanwezige vogels de juiste gesloten pootring dragen. 
Van niet-geringde CITES vogels, zogenaamde Open Klasse, moet de inzender schriftelijk 
kunnen aantonen hoe deze in zijn bezit zijn gekomen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.vogelindex.nl/

