
  
 

 
 
 

Het houden van toezicht 
op een tentoonstelling, vogelmarkt 
of vogelbeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 3. 
 

Het uitvoeren van een  
audit. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 
Document  D&W 2018 – 03 
© 2018 Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
 
De NBvV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade 
voortvloeiend uit het gebruik van de teksten van deze module of de 
toepassing van de adviezen.  
  
  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden 
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de 
uitgever of auteur.  
 

 
Druk:  
Bondsbureau Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 
Bergen op Zoom 
 

  



 
1. Het uitvoeren van een audit op een vogelmarkt of vogelbeurs 

 

Het keurmerk van de NBvV voor een vogelmarkt of vogelbeurs 
 

Als een organiserende vereniging van een vogelmarkt of vogelbeurs, 
deze  inricht in overeenstemming met de eisen die de NBvV aan een 
dergelijk evenement stelt, kan aan een dergelijk evenement een 
keurmerk van de NBvV worden toegekend. 
De eisen die de NBvV stelt aan het organiseren van een vogelmarkt 
of vogelbeurs liggen vast in “Regeling voor het houden van een 
vogelmarkt of vogelbeurs rev. 2016”. (module 4 – bijlage 3 bij module 
3). 
Het voeren van een dergelijk keurmerk geeft niet alleen aan dat 
gehandeld wordt met inachtneming van de regels met betrekking op de gezondheid en het 
welzijn van de te koop aangeboden vogels, maar maakt ook mogelijk dat via de NBvV 
kenbaarheid wordt gegeven aan de te houden beurs of markt. 
Een verzoek om in aanmerking te komen voor dit keurmerk moet schriftelijk worden gericht 
aan het bondsbureau van de NBvV. 
 
 

Toezicht op het naleven van de voorwaarden die verbonden zijn aan het 
keurmerk 
 

Periodiek kan worden getoetst of de organiserende vereniging die een goedgekeurde beurs 
of markt organiseert inderdaad de regels naleeft die de NBvV heeft gesteld. 
Hiertoe is door de NBvV een “auditrapport” opgesteld, waarmee wordt bereikt dat de toetsing 
of audit op een uniforme wijze plaats vindt. 
De organisatie kan ook zelf een interne audit laten uitvoeren om te onderzoeken in hoeverre 
zij staan in de naleving van de regelgeving. 
Daarnaast kan een audit worden uitgevoerd als er aanwijzingen zijn dat er ernstige 
tekortkomingen aanwezig zijn. 
De uitvoering van dergelijke audits berusten bij een door de NBvV aangewezen surveillant of 
bij een gecommitteerde van de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV. 
 

 

2. Het uitvoeren van een audit op een tijdelijke tentoonstelling. 
De meest voorkomende audit zal die op een tijdelijke tentoonstelling zijn. 
De toevoeging “tijdelijk” wordt gebruikt om aan te geven dat een tentoonstelling maar 
gedurende enkele dagen geopend is. 
De audit bestaat uit twee delen: 

1. De veterinaire audit 
2. De audit op het welzijn van de tentoongestelde vogelsoorten. 

 
De veterinaire audit is grotendeels besproken in module 2. 
De audit op het welzijn zal grotendeels betrekking hebben op de huisvesting en de 
verzorging. 
In bijlage 4 van het Reglement voor de tentoonstellingen (is bijlage 4 bij module 3) zijn de 
auditpunten aangegeven. 
De meest belangrijkste komen voor op het auditformulier. 

 
 
 



 
 

3. De opdracht tot het uitvoeren van een audit 
 

Een opdracht tot het uitvoeren van een audit kan tot stand komen: 
- op verzoek en voor rekening van de organiserende vereniging; 
- incidenteel op verzoek van het bondsbureau van de NBvV; 
- periodiek op basis van een planning welke in overleg met de organisator of 

organiserende vereniging is afgesproken; 
- een herhalingsaudit kan worden uitgevoerd om vast te stellen in hoeverre eerder 

vastgestelde tekortkomingen zijn verholpen. 
 

De opdracht tot het uitvoeren van een audit wordt gegeven aan de Commissie Dierenwelzijn 
en Wetgeving NBvV. 
Op haar beurt schakelt de commissie een  surveillant in. 
Vindt de audit plaats op verzoek van de organiserende vereniging en of betreft het een 
herhalingsaudit, dan kan de surveillant reis- en verblijfkosten bij de organisatie of 
organiserende vereniging in rekening brengen. 
 

De audit 
In Nederlandse normbladen die de uitvoering van een audit regelen komt de volgende 
definitie van een audit voor1: 
“een systematisch en onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van 
auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate 
aan overeengekomen auditcriteria is voldaan”. 
Deze definitie vraagt nogal om toelichting op de verschillende begrippen. 
 

Systematisch proces 
Om een systematisch proces mogelijk te maken heeft de NBvV gekozen voor een uniform 
auditrapport. 
Het rapport start met een aantal administratieve gegevens. 

- datum uitvoering audit; 
- waar werd de audit uitgevoerd; 
- wie is de organisator of organiserende vereniging; 
- door wie en wanneer is het rapport geschreven; 
- wat is het resultaat van de audit; 
- kan verlenging van het keurmerk van de NBvV plaats vinden. 

 

Onafhankelijk proces 
Het onafhankelijk en objectief uitvoeren van een audit stelt voorwaarden aan de auditor. 
De surveillant, die een audit uitvoert, moet zich onafhankelijk kunnen opstellen naar de 
vereniging of organisator voor wie hij de audit uitvoert. 
Er mogen geen belangen van de organiserende vereniging in het gedrang komen. 
Persoonlijke belangen van de auditor of van zijn eigen vereniging mogen niet van invloed zijn 
op de resultaten van de audit. 

 
Gedocumenteerd proces 
Het auditrapport is een document dat zodanig is opgebouwd dat alle items die voorkomen in   
“Regeling voor het organiseren van een vogelmarkt of vogelbeurs” getoetst worden. 
Op basis van auditcriteria wordt vastgelegd in hoeverre hieraan wordt voldaan. 
 

                                                      
1
 NEN EN ISO 9000-2005 



 
 
Auditcriteria 

De auditcriteria voor het verkrijgen en het verlengen van het keurmerk van de NBvV richten 
zich op het naleven van: 

- wet- en regelgeving; 
- de verkoopruimte 
- de tijdsduur; 
- het toezicht; 
- de te koop aangeboden vogels; 
- het transport; 
- de verkoopkooien; 
- straathandel. 

 
Het resultaat van de audit 
De vastgestelde auditcriteria worden in het auditrapport beoordeeld als “akkoord” of  “niet 
akkoord”. 
Uitgangspunt daarbij is de vaststelling of voldaan is aan de regelgeving van de NBvV. 
De surveillant moet bij het uitvoeren van een audit zich er van bewust zijn dat lang niet alle 
organisatoren of organiserende verenigingen bekend zijn met de wijze waarop een audit 
wordt uitgevoerd. 
Het is voorlopig dan ook niet te verwachten dat alle auditcriteria als “akkoord” kunnen 
worden aangevinkt. 
 
Zodra een auditcriterium wordt aangemerkt als “niet akkoord” is er sprake van een 
tekortkoming. 
Nu is iedere audit gericht op het realiseren van een verbeter traject. 
Alleen door het daadwerkelijk implementeren van verbeter trajecten kan de kwaliteit van een 
evenement verbetert worden. 
 

Tekortkomingen 
In alle gevallen waarin een auditcriterium als “niet akkoord” wordt aangemerkt moet door de  
surveillant die optreedt als auditor een afzonderlijke verantwoording worden geschreven.  
Dit moet plaats vinden op een afzonderlijk document waarin de reden van de beslissing 
wordt vermeld. 
Daarnaast moet worden aangegeven op welke wijze de tekortkoming kan worden verholpen 
en welk tijdslimiet daarvoor is afgesproken. 
Indien mogelijk kan een digitale foto van de tekortkoming worden genomen. Deze foto kan bij 
het document worden gevoegd. 
 

Het afsluiten van de audit 
Het is niet ongebruikelijk dat na het uitvoeren van de audit het resultaat daarvan word 
besproken met een vertegenwoordiger van de organisator of de organiserende vereniging. 
In het laatste geval kan dit goed plaats vinden met de surveillanten van die vereniging. 
Tijdens deze bespreking kunnen al wel afspraken worden gemaakt over de wijze waarop 
men denkt tekortkomingen te verhelpen. 
 
Afhankelijk van de ernst van de tekortkoming waarbij primair de gezondheid en het welzijn 
van de vogels voorop staat, kan een afspraak worden gemaakt over de tijdsduur die wordt 
overeengekomen. 
 
Het volledig ingevulde auditrapport en alle daarbij behorende documenten moeten digitaal 
worden verzonden naar de coördinator van de cursus via surveillantnbvv@gmail.com  
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Herhalingsaudit 
Als de NBvV van oordeel is dat het auditrapport aanleiding is om het keurmerk van de NBvV 
in te trekken, ontvangt de organisator of organiserende vereniging hiervan bericht. 
 
Mochten de vastgestelde tekortkomingen van dien aard zijn dat er twijfel ontstaat over de 
verlenging van het keurmerk dan kan worden besloten een herhalingsaudit te laten uitvoeren 
waarbij specifiek de wijze waarop de tekortkomingen zijn verholpen het primaire doel zal zijn. 
 
 

Eindverantwoordelijkheid 
De eindverantwoordelijkheid voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving ligt bij 
de organisator van een tijdelijke vogelmarkt, vogelbeurs of tentoonstelling. 
 
 

Formulieren 
Het volledige auditrapport bestaat uit 
- het auditrapport voor een vogelmarkt of vogelbeurs, of 
- het auditrapport voor een tijdelijke tentoonstelling 
- de bijlagen 
 
Beide formulieren worden digitaal beschikbaar gesteld. 

 
Open vragen: 
 
1. Waarom houden we een audit? 
 
2. Hoe levert een audit resultaat op? 
 
3. Wie wordt er beter van ? 
 
(De antwoorden behoeven niet digitaal verzonden te worden.) 
 

 
Om in dit stadium van de opleidingsperiode inzicht te krijgen in de bron van de auditvragen, 
wordt in de vorm van een bijlage het Reglement voor de het houden van een vogelmarkt of 
vogelbeurs en de van toepassing zijnde bijlage 4 van het Reglement voor de 
tentoonstellingen aan deze module 3 toegevoegd. 
In module 4 = Reglementen van de NBvV komen ze  weer terug. 
 


