Wetenswaardigheden betreffende
het hobbymatig houden van
volièrevogels

Over stom toeval, kennis van zaken en collegiale samenwerking

Onze vereniging is opgericht door geïnspireerde
politiecollega’s die bijna honderd jaar geleden extra
aandacht wilden voor het welzijn van dieren. Vrijwel
geruisloos werden in de loop der jaren ook andere
handhavers lid van onze vereniging en heden ten
dage vertoont de achtergrond van onze leden een
mooie diversiteit.
Er zijn van die momenten dat toevalligheden bij
elkaar komen, zoals op die ochtend van 9 februari jl.

In die ochtenduren werd er aangebeld bij een
woning te Almere. Voor de deur stonden een Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Nederlandse
Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) Divisie landbouw & Natuur van het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie, en de milieucoördinatoren S.Kuipers en F.Nooijens van Politie Midden
Nederland, district Flevoland. Deze mannen kennen
elkaar al enige tijd, ondermeer van de samenkomsten in het zogenaamde “groene café” dat maandelijks wordt gehouden. Daar praten diverse groene
handhavers (BOA’s) in het gebied van de provincie
Flevoland, over ervaringen en bijzonderheden.
Nieuwe wetgeving wordt besproken en gegevens
over in het veld aangetroffen personen worden
uitgewisseld.
Het was deze opsporingsambtenaren bekend dat de
bewoner van het pand een volière bezat met daarin
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vermoedelijk vogels als goudvinken, putters etc.
Wat zij niet wisten was dat deze bewoner, dhr.
Rene Folman, werkzaam was bij de Koninklijke
Marechaussee en sedert 1995 geplaatst op verschillende opsporings-/toezicht- functies op luchthaven
Schiphol. Zijn huidige taak was toezichthouder, met
als specifiek vakgebied luchtvracht (cargo).
De bewoner had in het (recente) verleden bij de
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ringen
besteld voor putters en goudvinken. In de volière
werd één koppel goudvinken gehouden. Er werd
verzocht één goudvink te vangen en aan te bieden
voor controle. Nadat de goudvink was gevangen,
kwam de inspecteur van de NVWA ook de volière
in en controleerde de pootring nauwkeurig. Met
een loep werd vastgesteld dat de ring aan de eisen
voldeed en dat de breuklijn nog intact was. Op het
moment van deze controle waren er geen putters
meer in de volière. Het was voor dhr. Folman de
eerste keer dat hij controle kreeg op het houden van
cultuurvogels.
Na de controle werd het gesprek in de woonkamer
voortgezet onder het genot van een kopje koffie.
Daar spraken zij al snel over inspecties en inspectiedruk in het algemeen. Duidelijk werd wel dat
de samenwerking en controles op het houden van
vogels in de toekomst door de NVWA en de politie
zal worden geïntensiveerd.
Naar aanleiding van deze controle leek het ons een
goed idee om wetenswaardigheden betreffende
het hobbymatig houden van volièrevogels vanuit
diverse standpunten te benaderen. De bewoner van
het pand was lid van de NBVV. Hij schreef eveneens
een artikel in zijn bondsblad met zijn positieve
ervaringen.

Waarom controles?

Natuurgebieden en kwetsbare plant- en diersoorten worden wereldwijd beschermd. De NVWA
voert controles uit om te voorkomen dat mensen
handelen in plant- of diersoorten die bedreigd zijn
(CITES). Dit staat voor Convention on International
Trade in Endangered Species of wild fauna and flora,
een overeenkomst over de internationale handel
in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.
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