Halt in naam der Wet! U bent vogelliefhebber…..
U bent waarschijnlijk al een groot deel van uw leven een gelukkig vogelliefhebber.
Als u nadenkt over het woord vogelliefhebber blijkt dat een ruim begrip. Er zijn liefhebbers die fanatiek hun
vogels kweken en graag willen winnen op vogeltentoonstellingen. Aan de andere kant van het spectrum zijn er
ook veel liefhebbers die zeer tevreden zijn met een kleine volière in de achtertuin. Er is echter een duidelijke
overeenkomst voor alle vogelliefhebbers, de vogelhouderij is namelijk per 1 januari 2014 enorm veranderd.
Per 1 januari 2013 is de Wet Dieren door de politiek van kracht verklaard om het welzijn van onze vogels te
vergroten. Onze bond heeft tot op heden in een aantal artikelen in Onze Vogels via de Commissie
Dierenwelzijn uitgelegd welke zaken op ons af zullen komen. Niet veel lezers nemen dit serieus, maar het is nu
later dan vijf voor twaalf….
In deze blog probeer ik uit te leggen in welke situatie we al 4 maanden verkeren.
De nieuwe bepalingen in de Wet Dieren gaan grof gezegd over vier onderwerpen, het houden van vogels, het
fokken met vogels, het welzijn van de vogels en het tentoonstellen van vogels.
Om met de laatste te beginnen…..Vogeltentoonstellingen zijn verboden……
De laatste officiële tentoonstellingen die ooit gehouden zal worden in Nederland, was de afgelopen
Bondsshow. Dames en heren tentoonstellers, u kunt stoppen met het fokken, want u kunt niet meer spelen
met de mooiste jonge vogels.
…...of toch wel? Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Volgens de definitie van
een ‘tentoonstelling’ worden vogels voor langere tijd getoond. ‘Onze’ tentoonstellingen duren meestal tussen
de 1 en 6 dagen. We gebruiken dus met z’n allen het verkeerde woord. Voortaan hebben we het over een
‘tijdelijke tentoonstelling’, niet meer over een ‘tentoonstelling’, want die is al 4 maanden illegaal. Een tijdelijke
tentoonstelling duurt bij voorkeur niet langer dan 6 dagen.
Daarnaast gelden er nieuwe regels tijdens zo’n tijdelijke tentoonstelling. De belangrijkste is wel dat gestreste
vogels niet meer worden gekeurd. De bond heeft in samenhang met de wet, in 2013 een afkeurregel
bekrachtigd die hier over gaat.
“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 beschadigt (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.”
Hier bij zijn er twee zaken belangrijk. Ten eerste dient u een in te zenden vogel te trainen voor een tijdelijke
tentoonstelling. Dus niet tijdens de inbreng dag uit de volière afvangen, maar ruim vooraf opkooien en leren
rustig te zitten. Dan is de kans vele malen groter dat uw vogel niet gestrest is en hiervoor bent u zelf
verantwoordelijk. Ten tweede moeten keurmeesters die een vogel uit de show halen vanwege stress
gerespecteerd worden en niet belaagd. Ze voeren de wet uit en vinden dierenwelzijn belangrijk. Dat weegt
zwaarder dan uw eergevoel en overwinningsdrang. We willen allemaal dat tijdelijke tentoonstellingen nog
jaren georganiseerd mogen worden.
Zoals al eerder vermeld, zijn de regels om vogels te houden ook veranderd. Wellicht heeft u al iets gehoord
over de positieflijst. Die is namelijk voor het houden van zoogdieren al dit jaar ingegaan. Van de 5200 soorten
zoogdieren, mogen er nu nog 6 gehouden worden. Er komt ook zo’n lijst voor vogels.
Het ziet er naar uit dat de vogelsoorten verdeeld worden in drie groepen, namelijk ’vrij om te houden’,
‘verboden om te houden’ en ‘te houden onder voorwaarden’.

Die groep ‘vrij om te houden’ zal voornamelijk bestaan uit de vogelsoorten die u kunt houden zonder enige
kennis van zaken. Ja, natuurlijk dat ze dagelijks voer en water nuttigen, maar zelfs oma van 92 kan zo’n vogel
gezond houden. De tweede groep zal bestaan uit vogels die niet normaal kunnen leven in de avicultuur,
bijvoorbeeld trekvogels. De derde groep zal naar verwachting het grootst zijn en ook zeker het lastigst. Er
zullen namelijk voorwaarden worden opgesteld waar vogelliefhebbers aan moeten voldoen om de betreffende
vogels te mogen houden. Zoals het er nu uitziet zijn de volgende voorwaarden straks van kracht:
-U moet een gespecialiseerde liefhebber zijn;
-U moet lid zijn van een gespecialiseerde vereniging m.b.t. de vogel (bijvoorbeeld de Bond);
-U moet zich houden aan de betreffende houdersvoorschriften.
Hoe wordt u een gespecialiseerde liefhebber? Dat is een lastige he? Misschien bent u wel een extreem goede
specialist, maar kunt u dat ook bewijzen? U dient zich helaas te certificeren.
In Duitsland speelt deze materie al langer en daar wordt een opleiding aangeboden inclusief examen. Als een
Duitse liefhebber kan bewijzen dat hij de betreffende vogels al langer dan twintig jaar heeft, wordt hij/zij
vrijgesteld voor het examen, maar moet wel de opleiding volgen.
Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat een soortgelijk certificeringstraject ook in Nederland gaat spelen.
Vanaf heden is het ook belangrijk dat u lezingen bij gaat wonen en de certificaten die u daar krijgt goed
bewaart.
Als u niet aan de voorwaarden voldoet of vogels bezit uit de groep ‘verboden om te houden’, moet u bewijzen
dat u de vogels al in bezit had bij het ingaan van de positieflijst. Vervolgens mag u ze nog 4 jaar in bezit
hebben en er niet mee kweken.
Het opstellen van de positieflijst is nog niet afgerond, maar de wetswijziging van 1 januari 2013 heeft hem al
wel bevestigd. Dat de lijst er komt is dus een feit. Laten we hier zo goed mogelijk mee omgaan en ons al vanaf
vandaag goed voorbereiden.
Mijn aanbevelingen aan het bestuur van De Vogelvriend, naar aanleiding van de bovenstaande tekst zijn:
- We spreken/schrijven vanaf nu alleen nog over een ‘tijdelijke tentoonstelling’. We vergeten het woord
‘tentoonstelling’;
- De tijdelijke tentoonstellingsorganisatie van onze vereniging zorgt er voor dat ze zo goed mogelijk op de
hoogte zijn van alle nieuwe bondsbepalingen m.b.t. dierenwelzijn en conformeert zich hieraan;
- Er wordt een welzijnscoördinator aangesteld die tijdens de drie tijdelijke tentoonstellingen in 2014
verantwoordelijk is dat organisatie, inzenders, bestuur en keurmeesterkorps zich aan de wetten en bepalingen
houden. Deze persoon krijgt volmacht van het bestuur om vogels uit de show te halen;
- De speciaalclub voor lonchuras, meeuwen en rijstvogels wordt ingelicht over deze zaken;
- Alle lezingen of andere manieren van kennisoverdracht binnen de vereniging worden officieel gemaakt met
een certificaatje, zodat de liefhebber op een later moment kan bewijzen dat hij/zij een specialist is;
- Al deze beleidsaanpassingen worden vastgelegd in een document, waar andere afdelingen ook gebruik van
kunnen maken. Op deze manier kunnen we de vogelhouderij middels een goede voorbereiding en soepele
medewerking behouden.
Halt in naam der Wet! U bent vogelliefhebber…..
Zo ver zal het zeker niet komen. Wel moeten we als gezamenlijke vogelliefhebberij wakker worden en vanaf
vandaag gaan handelen.
Wat op korte termijn al een positieve bijdrage zal leveren aan het doel de hobby blijvend te kunnen uitoefenen
is het beantwoorden van de vragenlijst die door de Commissie Dierenwelzijn van de NBvV is opgesteld. U kunt
deze downloaden op www.nbvv.nl/debond/downloads/vragenlijst_vogelsoort_sept2012.doc. Tevens stelt de
Commissie het op prijs als u de enquete op https://www.enquetesmaken.com/s/5279d10 invult.
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