Reglement ten aanzien van het
hobbymatig fokken met kooi- en
volièrevogels.
Artikel 1. Uitgangspunten.
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (afgekort tot NBvV) wenst haar beleid te
formuleren ten aanzien van dierwelzijn bij het houden van vogels als gezelschapsdieren. Het
houden van, het fokken met, en tentoonstellen, dient op een duurzame, diervriendelijke, en
hobbymatige wijze te geschieden.
Zij geeft aan dit beleid invulling door het te baseren op de Nederlandse en Europese wet- en
regelgeving voor zover deze van toepassing is op het hobbymatig houden van vogels.
Daar waar mogelijk en of noodzakelijk zal de NBvV vanuit haar wens om zelfregulerend op
te treden, haar verantwoordelijkheid nemen.
Artikel 2. Relatie met interne NBvV reglementen.
Het Reglement van de NBvV ten aanzien van het hobbymatig fokken met kooi- en
volièrevogels heeft een directe relatie met onderstaande interne regelgeving binnen de
NBvV:
- De statuten van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers;
- De Missie van de NBvV;
- Het reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en
volièrevogels;
- Het uitvoeringsbesluit van het reglement van de NBvV ten aanzien van de gezondheid en
het welzijn van kooi- en volièrevogels;
- Codex voor het hobbymatig houden van en fokken met kooi- en volièrevogels door leden
van de NBvV;
- Het reglement voor de erkenning van nieuwe kleurslagen en rassen bij kooi- en
volièrevogels
- Het reglement standaardcommissies.
Artikel 3. Fokrichtingen.
Het fokbeleid van de NBvV richt zich op het hobbymatig en duurzaam fokken met kooi- en
volièrevogels en onderscheidt daarbij drie fokrichtingen:
1. Het in stand houden van de oorspronkelijke erfelijk aanwezige eigenschappen.
2. Het verbeteren van de oorspronkelijke erfelijke eigenschappen.
De nominaatvorm van een vogelsoort wordt genomen als uitgangspunt. De
kwalitatieve verbetering van de erfelijke eigenschappen wordt gemeten ten opzichte
van de eisen die voor de nominaatvorm zijn vastgelegd in standaardeisen.
3. Het creëren van nieuwe mutaties in oorspronkelijke eigenschappen om zodoende
nieuwe kleurslagen in een vogelsoort te verkrijgen of om een nieuw ras te
ontwikkelen.

Artikel 4. Fokprogramma.
Afhankelijk van de keuze van de fokrichting stelt de fokker een fokprogramma op.
Dit fokprogramma dient als basisinformatie van waaruit de fokparen worden vastgesteld.
Daarnaast wordt aangegeven hoe de populatie aan fokdieren is opgebouwd, de
afstammingsregistratie is inzichtelijk gemaakt en welke maatregelen getroffen worden om
inteelt te beperken.
Artikel 5. De keuze van de fokdieren.
De keuze van de fokdieren wordt bepaald door het fokdoel en de verwachtingen die er
worden gevormd rond de kwaliteit van de nakomelingen.
Alleen sterke en gezonde vogels, die vrij zijn van ziekten en schadelijke kenmerken, worden
ingezet. Daarbij is de berekende fokwaarde van de ouderdieren en het reproductievermogen
doorslaggevend.
Artikel 6. Reproductievermogen.
Het reproductievermogen van de ouderdieren is mede bepalend voor een succesvolle
fokkerij. Voorkomen moet worden dat de ouderdieren te jong zijn.
Afhankelijk van de vogelsoort zijn maximaal twee broedronden per broedseizoen
aanvaardbaar.
Artikel 7. Ongewenste schadelijke kenmerken.
Het is niet toelaatbaar dat gefokt wordt met ouderdieren die verantwoordelijk zijn voor het
optreden van ongewenste schadelijke kenmerken bij de nakomelingen.
Treden deze kenmerken wel zichtbaar op in de nakomelingen dan moeten deze worden
geregistreerd.
Artikel 8. Inteeltcoëfficiënt.
Bi de keuze van de ouderdieren moet worden voorkomen dat door een al dan niet bekende
nauwe verwantschap onderling, een te hoog inteeltcoëfficiënt ontstaat.
Vooraf kan deze digitaal worden berekend.
Artikel 9. Buitenissige kenmerken.
Een lang domesticatieproces kan verantwoordelijk zijn voor het fokken van erfelijke
eigenschappen die in het uiterlijk van de vogel teug te vinden zijn als een buitenissig
kenmerk.
Gelet op het beleid van de NBvV ten aanzien van dierenwelzijn, maar ook op grond van
ethische afwegingen is het fokken van dergelijke kenmerken bij nieuwe rassen binnen de
NBvV niet meer toegestaan.
Artikel 10. Hybriden of bastaarden.
Het fokken van bastaarden waarbij in de praktijk is aangetoond dat er en sterke verminderde
of geheel afwezige vruchtbaarheid optreedt in de nakomelingen wordt, mede gelet op de
integriteit en dierwelzijn van deze bastaarden, niet aangemoedigd.

