Het dierenwelzijnsbeleid van de NBS
Inleiding:
De Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen, de NBS, stelt zich ten doel:
het bevorderen van de sierduiventeelt in Nederland (Stat. Art. 2). Daarbij werkt zij samen met
verenigingen en speciaalclubs van sierduiven in Nederland en met de sectie Duiven van de
Entente Européenne in Europees verband.
Het aspect dierenwelzijn is een uiterst belangrijk onderdeel van de inspanningen van de NBS
omdat het welzijn van de dieren cruciaal is om het beoogde doel te bereiken.
Dierenwelzijn binnen de NBS richt zich op de volgende aandachtsgebieden:
• Welzijn van sierduiven voor deelname aan tentoonstellingen (huisvesting, klimaat,
verzorging en transport)
• Fokkerijaspecten (fokken op en keuren van specifieke raskenmerken bij sierduiven)
• Omgaan met fokkerijoverschotten
Beleid:
De NBS volgt de kaders die door de overheid zijn vastgelegd in de Wet Dieren (01-01-2013)
en gericht zijn op het houden, fokken, exposeren en doden van sierduiven. Zij stuurt op het
implementeren van deze wetgeving bij de regelgeving voor tentoonstellingen en bij het
vaststellen van de verschillende ras-standaarden.
Zij maakt gebruik van de adviezen van de onder haar vallende speciaalclubs,
(rasverenigingen), de standaardcommissie en waar gewenst externe partijen. Opmerkingen
vanuit het werkveld over welzijnsproblemen worden afhankelijk van de aard van de
opmerking neergelegd bij het Facilitair Bureau van NBS/KLN en/of de standaardcommissie
en/of de betreffende speciaalclub en/of de sectie Duiven van de Entente Européenne
d’Avicluture et de Cuniculture.
Uitvoering van het beleid:
De NBS geeft uitvoering aan haar beleid door onder meer het (laten) uitvoeren van de
volgende taken:
• verstrekken van voorlichting over het houden en fokken van sierduiven;
• bewaken van het tentoonstellingsreglement specifiek gericht op welzijnsaspecten
voor sierduiven;
• verstrekken van kennis over de mogelijkheden gericht op het omgaan met
fokoverschotten;
• het regelmatig houden van bijeenkomsten met sierduivenverenigingen en
speciaalclubs met als onderwerp dierenwelzijn;
• bewaken van de welzijnsaspecten die aan de orde zijn bij verkoopbeurzen van
sierduiven op tentoonstellingen;
• bewaken van de raskenmerken die een positieve impact op het dierenwelzijn hebben,
dit voor zover het rassen betreft waarvan Nederland het standaardbepalende land is;
• aansturen van de standaardcommissie en de keurmeestersvereniging (NVSK) gericht
op het welzijn van de sierduivenrassen;
• overleg binnen de EE (Entente Européene) over welzijnsaspecten bij
sierduivenrassen waarvan Nederland niet het standaardbepalende land is;
• jaarlijks brengt de NBS in haar jaarboek verslag uit van:
o zaken die in het kader van dierenwelzijn haar aandacht hebben gevraagd;
o eventuele afspraken die gemaakt zijn over het verbeteren van dierenwelzijn;
o aanpassingen van ras-standaarden;
o keurafspraken gericht op welzijnsaspecten.

