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Voorwoord 
 
De cursus Surveillant NBvV ging in mei 2018 van start met een theoretisch gedeelte. 
 
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. 
 
Omdat we als lid van de NBvV eigenlijk deel nemen aan een recreatieve invulling van onze 
vrije tijd, kunnen we twee belangrijke items onderscheiden. 
 
1.Het invullen van onze vrije tijd met een hobby heeft veel invloed op ons eigen welzijn. 
 
2. Omdat onze hobby zich richt op het houden en fokken van kooi- en volièrevogels vormt 
het welzijn van de vogelsoorten die aan ons zijn toevertrouwd een extra aandachtspunt. 
Daarbij komt dan ook dat we meer en meer bewust zullen moeten zijn van de ethische 
aspecten aan de door ons vrijwillig gekozen hobby. 
 
Het theoretische gedeelte dat binnen de cursus Surveillant aan de orde is gekomen, heeft 
vooral de aandacht gelegd op de wijze waarop we toezien op de gevolgen van de 
reglementen en regelingen die gericht zijn op het welzijn van onze vogelsoorten tijdens 
tijdelijke tentoonstellingen, vogelbeurzen en vogelmarkten. 
Daarnaast is aandacht besteed aan de algemene richtlijnen die we kunnen stellen aan de 
gezondheid van vogels. 
Mede op verzoek van o.a. GGD IJssellanden te Deventer is als aanvulling op module 2 b 
een monografie geschreven over wat we populair de papegaaienziekte noemen. 
 
Het praktijkgedeelte bestaat uit het daadwerkelijk uitvoeren van een audit op een tijdelijke 
tentoonstelling of een vogelbeurs/-markt. 
Hiervoor zijn formulieren ontwikkeld en is in een afzonderlijke module 3 beschreven hoe een 
audit uitgevoerd moet worden. 
Na een jaar praktijkervaring blijkt dat teveel deelnemers aan de cursus hebben gedacht 
“dit doen we wel even”.  
 
De op te stellen auditrapporten en de veterinaire controlelijsten zullen in de toekomst een 
onderdeel vormen van het archief van de vereniging. 
Op kort termijn dienen ze als bewijslast dat het gehouden toezicht op het naleven van de 
reglementen en regels van de bond schriftelijk aantoonbaar is. 
Dit vraagt toch wel een volledige invulling van de rapporten en een duidelijke omschrijving 
van de tekortkomingen. 
Tekortkomingen moeten  leiden tot verbeteringstrajecten. Als deze niet zorgvuldig worden 
gedocumenteerd is de kans aanwezig dat daar een jaar later nog geen aandacht aan 
geschonken is. 
 
Op basis van de binnengekomen rapporten en bijlagen zullen diverse items nog eens de 
revue passeren. Het resultaat moet dan zijn dat een aantal onzorgvuldigheden niet meer 
voorkomen. 
 
Februari 2019 
Namens de commissie Dierenwelzijn, –ethiek en wetgeving NBvV 
Henk van der Wal 
Jan de Bruine 
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Moet je als Surveillant kennis hebben van vogels ? 
De Surveillant van de NBVV is een praktijkman die actief betrokken is bij het hobbymatig 
houden van en of het fokken met kooi- en volièrevogels. 
De Surveillant is vaardig 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. 
 
Deze voorwaarden werden genoemd in module 1 van de cursus. 
Ze vormen een onderdeel van de tekst die geschreven is op de vraag “Wie kan surveillant 
worden?”. 
Tijdens het eerst cursusjaar worden de cursisten toch betrokken bij een aantal theoretische 
onderwerpen. 
Het uitgangspunt van de bond is dat op grond van een jarenlange praktijkervaring en ook 
een jarenlange lidmaatschap van een vogel- of volièrevereniging een basiskennis van het 
houden van vogels wel aanwezig is en tot de parate kennis behoord. 
 
Een enkele keer is de vraag gesteld hoe die parate kennis weer eens wat opgehaald kan 
worden. 
Deze vorm van bijscholing is eenvoudig te verwezenlijken met de aanschaf van het boek 
“Handboek Vogelverzorging” Dit boek is geschreven door de samenstellers van de cursus 
Surveillant NBvV en te bestellen via de webshop van de NBvV. 
In een twaalftal onderwerpen komen aan de orde: de vogel, de kenmerken van de vogel, 
beschermde soorten, de avicultuur, de aankoop van kooi- en volièrevogels, huisvesting, 
verzorging, basisbeginselen voeding, vogelziekten; het fokken met kooi- en volièrevogels, de 
keuring en het tijdelijk tentoonstellen van vogels, dierenwelzijn en wetgeving. 
 
Tijdens het eerste cursusjaar is een aanvulling geschreven in de vorm van een monografie 
rond besmettelijke ziekten (zoönosen).  
In het tweede jaar zal naast modules over wet- en regelgeving ook een monografie over 
invasieve vogelsoorten voor de deelnemers beschikbaar komen. 
Op verzoek van een aantal cursisten zal speciale aandacht worden geschonken aan de 
CITES wetgeving. 
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De evaluatie over het eerste cursusjaar 2018 

 
Er ging veel goed; 
Er ging soms iets minder goed; 
Er kan nog wel wat worden verbeterd. 
 
Er ging veel goed 
Uit de binnengekomen bijlagen bij de audit formulieren komt bij herhaling naar voren dat 
Surveillanten i.o. (in opleiding) verslag doen van hun bevindingen tijdens de eestvolgende 
verenigingsavond na de tentoonstelling of vogelmarkt/vogelbeurs. 
Uit de gehouden audit komen aandachtspunten en verbeterpunten te voorschijn. 
Vaak blijkt dat deze met betrekkelijk weinig middelen of inspanningen uitgevoerd of 
ingevoerd kunnen worden. 
 
Dit is de kern van het houden van een audit. 
Ieder item dat op het formulier als “niet akkoord” wordt aangekruist en waar voor een bijlagen 
met een verbetertraject wordt geschreven, draag bij aan het optimaliseren van onze zorg 
voor niet alleen onze eigen welzijn,maar specifiek ook voor het welzijn van de vogels die 
tijdens een tentoonstelling of vogelmarkt aan onze zorg worden toevertrouwd. 
 
Doorgevoerde verbetertrajecten vallen ook op bij de bezoekers van een tentoonstelling. 
Dit zijn toch ook in veel gevallen ervaren vogelliefhebbers. Zij bekijken niet alleen het aantal 
gegeven punten tijdens de voorafgaande keuring, maar ook de inrichting van de 
tentoonstelling op zich. 
Over die gegeven aantallen punten is met het vaak al in principe oneens, de organisatie kan 
daar niets aan den. 
Maar vuile kooien, lege drinkflesjes en de aanwezigheid van ziek aandoende vogels zijn via 
eigen procedures wel te ondervangen. 
 
Bij de start van de cursus zijn de deelnemers aangemeld door het bestuur van de afdeling 
waarvan men lid is. 
Veel besturen worstelen met het invullen van een agenda voor hun verenigingsavonden. 
Hier ligt eigenlijk een aardige taak neergelegd voor de Surveillanten. 
Claim de mogelijkheid om je bevindingen bespreekbar te maken op een ledenvergadering. 
 

Er ging soms iets minder goed 
Het werk van de Surveillant is in principe gericht op het houden van toezicht op 
evenementen die door de vereniging worden georganiseerd. Daarbij ligt het accent vooral op 
de jaarlijkse tijdelijke tentoonstelling en op de jaarlijks een of meerdere malen 
georganiseerde vogelmarkt of vogelbeurs. 
 
Als we als voorbeeld de audit van een tijdelijke tentoonstelling nemen dan vraagt het 
systeem om meerdere beoordelingen. 
Ten eerste is daar het auditrapport Tijdelijke tentoonstelling. 
Op dit formulier worden de items wet- en regelgeving, tentoonstellingsruimte, tijdsduur, 
toezicht, registratie inzenders, tentoongestelde vogels en de tentoonstellingskooien 
aangegeven. 
Maar, er zijn ook vogels. 
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Al in module 2a is aangegeven dat bij inname en gedurende het verblijf van kooi- en 
volièrevogels op een tijdelijke vogelmarkt- of tentoonstelling, deze aan een veterinaire 
controle moeten worden onderworpen. 
Er wordt daarbij geen uitzondering gemaakt voor een eendaags evenement! 
Hiervoor is een afzonderlijke controlelijst opgesteld, die door iedere Surveillant op basis van 
zijn eigen praktijkervaring met kooi- en volièrevogels ingevuld kan worden. 
Het ingevulde formulier Veterinaire controle is bij te weinig auditrapporten aanwezig 
geweest. Dit is merkwaardig omdat in veel ingezonden auditrapporten wordt aangegeven dat 
deze blijkbaar wel ingevuld aanwezig zijn bij de organisatoren. 
Hetzelfde doet zich voor bij het auditrapport NBvV-keurmerk Vogelmarken en Vogelbeurzen. 
 

Er kan nog wel wat worden verbeterd  
Na de praktijkervaring die is opgedaan in het eerste cursusjaar moet in de eerste plaats een 
verbetering plaats vinden bij de gebruikte formulieren. 
Een goed advies die vanuit de deelnemers werd aangedragen is het nummeren van de 
verschillende items. 
Bij het schrijven van een bijlage bleek dat verwijzing naar het bewuste item een stuk 
eenvoudiger zou zijn als deze genummerd was. 
 
Op het formulier “Veterinaire controle” moet duidelijker worden aangegeven dat het een 
dagcontrole betreft of dat het formulier geschreven is voor een individuele vogel. 
 
Aan beide opmerkingen vanuit de deelnemers van de cursus zal worden voldaan. 
Dit houdt in dat er nieuwe formulieren worden gemaakt die vanaf 2019 in gebruik moeten 
zijn. 
Aan de cursisten zullen deze tijdig worden verstrekt. 
We streven er naar de formulieren die nodig zijn voor een volledige audit ook te plaatsen op 
de website van de bond. 
 
Wat ook voor verbetering in aanmerking komt is het volledig invullen van het auditrapport. 
Ook de bijlagen moeten niet alleen tekortkomingen vermelden, maar ook een advies om te 
komen tot een verbetertraject. 
Na het afsluiten van de cursus zullen de Surveillanten voornamelijk voor hun eigen afdeling 
de audits uitvoeren. 
Deze gaan dan niet alleen een document worden waarmee aantoonbaar is vastgelegd dat 
de audit is uitgevoerd, maar ook onderdeel gaan voren van het archief van de vereniging. 
Half ingevulde auditrapporten zullen de geloofwaardigheid van het document ernstig 
aantasten. 
 

Aanvullende adviezen bij het invullen van een auditrapport 
 
Auditrapport Tijdelijke tentoonstelling 
Rapportnummer 
Het eerste blad begint met een rapportnummer.  
Op het laatste blad staat een duidelijke instructie hoe dit nummer tot stand komt. 
Toch wordt veelvuldig vergeten dit nummer op die wijze in te vullen. 
 
Auditrapport opgemaakt d.d. 
Vul hier de datum in waarop het auditrapport is opgemaakt. 
Dit is niet altijd de datum van de gehouden audit. 
 
Documentnummer klacht 
Vul hier het nummer in dat gegeven is aan een ingekomen klacht over het evenement. 
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Resultaat audit 
Schrijf geen teksten tussen de items op het auditrapport. 
Als een item als “niet akkoord” wordt aangekruist, dan moet er een bijlage worden 
geschreven. Hiervoor is geen standaard formulier maar kan op een afzonderlijke A4 met het 
nummer van het auditrapport per item toegevoegd worden. 
Je kunt als Surveillant ook je eigen formulier opstellen met bijvoorbeeld het logo van de 
vereniging.(idee van vereniging Twello 1 ) 
 
Wet- en regelgeving 
Veel auditrapporten geven aan dat de organisatoren zich conformeren aan de NBvV regels 
voor het houden van een tijdelijke tentoonstelling. 
Deze regeling is opgenomen in het Bondsvademecum. 
Omdat hopelijk de Surveillant onderdeel uitmaakt van de organisatie is het belangrijk dat hij 
toegang heeft tot de volledige tekst van het Bondsvademecum. 
In de modules 4 en 5 zullen alle Nationale en Europese wet- en regelgeving aan de orde 
komen en zal dan ook op een verantwoorde manier het vakje “ akkoord”  ingevuld kunnen 
worden. 
 
Tentoonstellingsruimte. 
Bijna op elk audit formulier wordt aangegeven dat het dagelijkse veterinaire inspectierapport 
aanwezig is. Dat wordt dus een flinke stapel in het archief.  
Wie heeft die dan opgesteld? 
Dit is de taak van de dienstdoende Surveillant. 
Jammer dat zo weinig deelnemers aan de cursus ook daadwerkelijk een veterinaire 
controlelijst hebben meegezonden bij het audit formulier. 
 
Uit de binnen gekomen auditrapporten blijkt dat vele verenigingen een regeling hebben voor 
het teruggeven van dode vogels aan de inzenders. 
De samenstellers van de cursus willen graag een dergelijke regeling opnemen in module 3. 
Wie wil zijn regeling aan ons beschikbaar stellen ?  
Dit kan via het voor de cursus gebruikt email adres surveillantnbvv@gmail.com  
 
Toezicht 
E zijn nog geen gecertificeerde Surveillanten.   
In 2019 zal worden bezien op welke wijze we een min of meer uniforme herkenbaarheid 
kunnen realiseren. 
In 2018 hebben we gezien dat dragers van een geel hesje door de ME van de weg af 
worden gespoten. Het zal een ramp zijn als men dat ook tussen de stellingen van een 
vogeltentoonstelling gaat doen. 
 
De aanwezigheid van EHBO levert problemen op bij het invullen van het auditrapport.. 
De verplichting om EHBO’ers in te zetten en hun aantallen wordt mede bepaald door het 
aantal aanwezige bezoekers. Het is raadzaam om de plaatselijke EHBO vereniging te 
vragen wat zij als norm hanteren. 
 
Tentoongestelde vogels 
Op veel auditrapporten wordt aangegeven dat er geen Europese vogels, geen CITES vogels 
en geen kwartels aanwezig zijn. 
Het audit formulier kan dan beter aangeven dat die items niet van toepassing zijn. 
De Surveillant moet deze vogels wel herkennen. Dat gaan we in 2019 behandelen 
Als in de catalogus een Open Klasse Rijstvogel staat dan is het feest bij de handhavers van 
de overheid. Valt er weer wat in beslag te nemen. 
 
 

mailto:surveillantnbvv@gmail.com
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Formulier Veterinaire controle 
Bij ieder auditrapport van een tijdelijke tentoonstelling hoort per dag een veterinaire 
controlelijst aanwezig te zijn. 
Zowel van de dag van inbreng tot en met de dag van uitgifte. 
Daarnaast moet voor iedere vogel die afwijkingen vertoont in  relatie tot dierenwelzijn en 
dierengezondheid een afzonderlijke registratie worden opgemaakt. 
Dit kan met hetzelfde formulier. 
 
Deze controlelijsten moeten gedurende de gehele tentoonstelling ter inzage liggen bij het 
tentoonstellingssecretariaat. 
Bij grote evenementen kunnen ze ook ter inzage liggen bij de verantwoordelijke voor het 
naleven van de aanwezige regeling voor het terug geven van dode vogels. 
 
Vanaf het tentoonstellingsseizoen 2019 zal voor de veterinaire controle een ander formulier 
worden gebruikt. 
 
Auditrapport NBvV-keurmerk Vogelmarkten en Vogelbeurzen 
Dit auditrapport is bedoeld voor het houden van toezicht op een vogelmarkt of vogelbeurs als 
afzonderlijk evenement. Belangrijk is dat wordt aangegeven of het een vogelmarkt of een 
vogelbeurs betreft. Daar begint het formulier mee! 
Het is dus niet voor de veterinaire controle. 
De opmerkingen die geplaatst zijn bij het auditrapport voor een tijdelijke tentoonstelling, zijn 
ook van toepassing op het auditrapport voor een vogelmarkt of vogelbeurs. 
 
Het invullen van een veterinaire controlelijst is een aanvullend onderdeel van de totale audit 
van een vogelmarkt of vogelbeurs. 
 
 
Samenvattend : benodigde formulieren 

a. Voor een audit van een tijdelijke tentoonstelling: 
Een auditrapport; 
Bijlage formulier – levering vereniging 
Per dag een veterinaire controle lijst; 
In voorkomende gevallen per vogel met afwijkingen t.o.v. dierenwelzijn en 
dierengezondheid een afzonderlijke veterinaire controle lijst. 
 

b. Voor een audit van een tijdelijke vogelmarkt of vogelbeurs 
Een auditrapport; 
Bijlage formulier – levering vereniging 
Per dag een veterinaire controle lijst; 
In voorkomende gevallen per vogel met afwijkingen t.o.v. dierenwelzijn en 
dierengezondheid een afzonderlijke veterinaire controle lijst. 

 
Op de formulieren die in gebruik zijn tijdens de opleiding is het logo van de Commissie 
Dierenwelzijn –ethiek en Wetgeving NBvV afgedrukt. 
Na afsluiting van de opleiding mogen deze formulieren omgebouwd worden tot formulieren 
van de vereniging door het plaatsen van een eigen logo. 
De bij de auditrapporten te schrijven bijlagen kunnen ook worden voorzien van het logo van 
de vereniging. 
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Deelnemende afdelingen 
Bij de start van de cursus waren door 212 afdelingen 632 leden van die afdelingen 
voorgedragen om deel te nemen aan de cursus Surveillant. 
 
Aan het eind van het eerste cursusjaar hebben  317 deelnemers aan de cursus, lid van 151 
afdelingen met goed gevolg praktijkmodule 3 afgesloten. 
 
District Groningen: 
Schildwolde, Oude Pekela, Grootegast, Onstwedde/Alteveer, Hoogezand/Sappemeer, 
Veendam, Bellingwolde, Winsum, Oostwold, Appingedam/Delfzijl, Winschoten. 
 
District Friesland: 
Leeuwarden II, Joure, Franeker, Lemmer, Bolsward, Ferwert, Drogeham, Zwaagwesteinde, 
Drachten,. 
 
District Drenthe: 
Zuidwolde, Emmercompascuum, Roden, Gieten, Schoonebeek, Nieuw Buinen, Odoorn, 
Beilen, Meppel, Rolde, Emmen, Dalerpeel, Nieuw Amsterdam, Smilde, Hoogeveen. 
 
District Overijssel: 
Steenwijk, Wijhe, Dalfsen, Hassselt, Tubbergen, Lettele, Zwolle, Nijverdal/Hellendoorn, 
Glanerbrug, Rijssen, Twello 1, Almelo 1, Denekamp,Kampen/IJsselmuiden, Hardenberg, 
Vollenhove, Oldenzaal, Kampen 109, Ootmarsum, Markelo, Losser, Delden, Nieuw Leusen, 
Steenwijkerwold, Vriezenveen, Vroomshoop, Urk.,  
  
District Gelderland: 
Velp, Eefde, Lichtenvoorde, Hengelo, Arnhem, Ulft, Groenlo, Epe, Ede, Huissen, Putten 
 
District Utrecht: 
IJsselstein, Utrecht, Rhenen, Almere, 
 
District Noord Holland: 
Aalsmeer, Zaandam, Lutjebroek, Nieuw Vennep, Rijssenhout,  
 
District Zuid Holland: 
Sliedrecht, Zevenhuizen, Ammerstol/Bergambacht, Krimpen aan de Lek, Gorichem, 
Boskoop, Waddinxveen, Rotterdam 8, Maasland, Leerdam, Heerjansdam, Noordwijkerhout. 
 
District Oost Noord-Brabant: 
Schijndel, Liempde, Geffen, Heeze, Nuland, Mill, Erp, Rosmalen, Middelbeers, Drunen, 
Uden, Zeeland, Helmond 1, Schaijk,  
 
District West Noord-Brabant: 
Made, Dongen, Udenhout, Raamsdonksveer, Rijsbergen, Oosterhout, Wouw, Oisterwijk, 
Rucphen, Roosendaal, Waspik, Rijen, St. Willebrord, Hoeven, Riel, Zevenbergen, Alphen, 
Fijnaart, Woudrichem, Tilburg De Vink, Goirle, Sprang Capelle Ossendrecht. 
 
District Zeeland: 
Domburg, Tholen, Krabbebdijke, Rilland, Aardenburg, IJzendijke, Oud Vossemeer, 
Kloosterzande, Clinge, Vlissingen,  
 
District Limburg: 
Venlo, Geleen, Kerkrade, Sittard, Weert, Ittervoort, Weert 2,  
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Overzicht binnengekomen auditrapporten 
 

Auditrapport tijdelijke tentoonstelling 
158 auditrapporten zijn ingeleverd zonder een bijlage, maar ook zonder een veterinaire 
controle lijst. 
Dat geeft dus aan dat de dagelijkse veterinaire controlerondes niet altijd aantoonbaar zijn 
uitgevoerd. 
Een auditrapport zonder bijlage geeft aan dat er geen items zijn aangetroffen die niet 
akkoord zijn. 
Verbetertrajecten behoeven dan niet te worden omschreven. 
 
110 auditrapporten zijn ingeleverd met een bijlage waarin diverse verbeterpunten stonden 
aangegeven. Ook bij deze groep rapporten waren geen veterinaire controlelijsten 
bijgevoegd. 
 
40 auditrapporten waren voorzien van een veterinaire controle lijst. 
 
6 auditrapporten hadden zowel een bijlage als een veterinaire controle lijst 
 

Veterinaire controle lijsten. 
Deze lijsten moeten worden gebruikt bij een tijdelijke vogelmarkt, vogelbeurs en of een 
tentoonstelling. 
In totaal zijn 70 Veterinaire controle lijsten ingezonden. 
30 lijsten hebben betrekking gehad op de algemene controlerondes die werden gemaakt. 
40 lijsten hebben betrekking op vogels die ziek, zwak of misselijk waren. 
 

Auditrapport NBvV keurmerk Vogelmarkten en Vogelbeurzen 
23 auditrapporten zijn met een bijlage ingeleverd. 
19 rapporten vermelden niet of het gaat om een vogelmarkt of vogelbeurs 
4 rapporten geven duidelijk aan dat het een audit betreft van een vogelmarkt. 
5 rapporten zijn voorzien van een veterinaire controle lijst 
In 18 rapporten is wel een bijlage, maar geen veterinaire controle lijst aanwezig. 
 
34 auditrapporten zijn ingeleverd zonder bijlagen 
8 rapporten hebben betrekking op een vogelmarkt, o.a. Zwolle, Assen en Boskoop. 
Ook hier ontbreken veterinaire controle lijsten. 
Op 25 rapporten is niet aangegeven of het een vogelmarkt of vogelbeurs betrof. 
Dit kwam slechts op 1 rapport voor. 
 

Het leermoment 
Het doel van deze evaluatie van het praktijkgedeelte van de cursus Surveillant NBvV is het 
scheppen van een leermoment. 
Weinige cursisten hadden ervaring met het opstellen van een audit rapportage. 
Velen hebben in het praktijkgedeelte hiermee kunnen oefenen. 
We gaan 2019 in met de cursisten die module 3 hebben afgerond. 
In 2019 wordt de cursus afgesloten met een tweede praktijkgedeelte. 
Alleen volledig ingevulde auditrapporten waarin de leermomenten dus zijn verwerkt, 
zullen deel uitmaken van de eindbeoordeling  


