
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEDRAGSCODE. 
1. Inleiding: 

Het is niet de taak van de federatie om de leden te betuttelen en te controleren. De hieronder 
vermelde punten zijn gewoon evident. Het is een ethische code die men zichzelf moet opleggen, en 
waar niet alleen valkeniers, maar iedereen die met dieren omgaat zich zou moeten aan houden. 
Zondigen tegen deze regels is zondigen tegen het principe van dierenwelzijn. Mochten er toch 
mistoestanden bij leden vastgesteld worden, of zouden er klachten in dit verband zijn, dan zal het 
bestuur zijn verantwoordelijkheid opnemen, dit volgens de regels van de wet. 

 
2. Algemeen.  

• Definities; zie statuten. 
• De bedoeling van deze gedragscode is, na onderling overleg tussen de leden, om 

minimale gegevens aan te reiken, waarmee ze hun eigen huishoudelijk reglement, indien 
gewenst, kunnen opstellen, verfijnen of aanpassen, conform deze gedragscode. 

  
3. Naleving van de wet. 

De clubleden dienen de wetten betreffende, het verwerven van, houden van, de in - en uitvoer, het 
vervoer en het bezit hebben van roofvogels, alsook deze betreffende de jacht en de 
natuurbescherming, van hun land en die van hogere instanties (vb.Europese Unie) op te volgen en te 
respecteren. 

 
4. Verzekering. 

• Het is aan te raden dat valkeniers hun BA polis uitbreiden voor het houden, vervoeren, jagen 
met roofvogels, ofwel een aparte verzekering hieromtrent afsluiten.  

• Jagende & bestrijdende valkeniers dienen, verzekerd te zijn "Burgerlijke Aansprakelijkheid 
jacht" voor eventuele schade aan derden, toegebracht bij ongevallen tijdens het uitoefenen 
van het vluchtbedrijf. Aan te raden is de jacht met roofvogels als extra artikel te laten 
vermelden in de jachtpolis. 

  
5. Identificatie. 

Alle vogels, indien valkerijtechnieken worden toegepast, moeten voorzien zijn van een 
identificatiemiddel, dwz plaatje of kokertje met nuttige gegevens, die bij verlies, het opsporen en 
terugbezorgen aan de eigenaar moet mogelijk maken.  
Aangeraden is:  

o Vogels te merken met microchip, daar dit het minst te vervalsen en te verwijderen 
middel is. 

o Vogels tijdens de vlucht te voorzien van telemetrie. 
 

6. De zorg en de africhting van de roofvogels. 
• Men mag geen roofvogels houden als men terzake niet bevoegd is (opleiding, kennis, 

ervaring). 
• Men mag niet meer roofvogels houden dan deze welke men een optimale verzorging kan 

geven. 
• De vogels dienen correct gehuisvest te zijn en de gepaste voeding te krijgen. 
• Men zal alle maatregelen treffen zodat hun welzijn niet geschaad wordt. 
• De jachtvogels moeten met de gepaste attributen uitgerust zijn, goed afgericht en getraind 

zijn.  
• Men moet alle mogelijke inspanningen leveren om een verloren vogel terug te vinden en om 

een zieke of gekwetste vogel te verzorgen. 
  
7. Kweek en handel. 

Commerciële activiteiten behoren niet tot de doelstellingen van de federatie. 
 

8. Kontakten met de overheid. 
• De vereniging heeft o.a. als taak om als vertegenwoordiger van de valkerij te fungeren en als 

gesprekspartner op te treden tussen de leden en de officiële overheid. 
• De leden verbinden er zich toe, zich noch rechtstreeks of onrechtstreeks te wenden tot de 

officiële overheid. Zij dienen zich hiervoor te wenden tot de secretaris van de vereniging. 
• Enkel het C.I.T.E.S.-certificaat wordt persoonlijk door de leden aangevraagd bij de bevoegde 

overheidsdienst. 
• Alle gemaakte voorstellen naar de overheid en zijn instanties toe worden door het bestuur of 

de algemene vergadering goedgekeurd, alvorens naar buiten te brengen. 
 
 



9. Media & Publiciteit. 
• Publicaties, lezingen, demonstraties, uitzendingen, kunnen slechts toegelaten worden indien 

zij de jacht in het algemeen, de valkerij en het houden van roofvogels niet schaden of in een 
slecht daglicht stellen. 

 
10. Jacht. 

• Bij het jagen zijn alle leden gehouden zich te richten naar de bepalingen van het gewest of 
van de lidstaat. 

o Dwz jachtwet, openingsdata, bejaagbare wildsoorten respecteren. 
o De vereiste documenten te allen tijde kunnen tonen. 

 
• Jachtethiek 

o Op het jachtterrein en in het openbaar verschijnt men uitsluitend met vogels die in 
optimale conditie verkeren en waarvan het vederkleed onberispelijk in orde is 

o De eigen jachtvogel en deze van anderen met respect behandelen; 
o Op een correcte manier omgaan met jachthonden en de fretten. 

 
• Weidelijk gedrag 

o Respect voor het geslagen wild. 
o Respect voor het leefgebied van het wild en voor de natuur, geen onnodige verstoring 

van het milieu. 
o Tableau, in de valkerij wordt het wild op de linkerzij gelegd. 
o Medejagers – valkeniers – niet hinderen. 
o Zijn vogel niet azen in het bijzijn van andere ongehuifde jachtvogels. 

 
• Naar derden 

o Dragen van onopvallende & aangepaste jachtkledij. 
o Correct gedrag tegenover de gastheer en zijn genodigden. 
o Door de omgang met medejagers, buitenstaanders en andere natuurgebruikers de 

valkerij of de vereniging niet in diskrediet brengen. Natuur is voor iedereen. 
o Zich beheersen tegenover tegenstanders, niet provoceren, trachten tot een redelijk 

vergelijk komen, negeren. 
o Erop toe te zien dat eigen genodigden zich houden aan bovenvermeld artikel. 

 
• Onweidelijk en /of onethisch gedrag leidt tot disciplinaire maatregelen, te nemen door de raad 

van bestuur (met uitzondering van uitsluiting, deze maatregel komt de algemene vergadering 
toe).Deze maatregelen kunnen gaan van berisping tot uitsluiting.  

o als onweidelijk jagen wordt ondermeer beschouwd: 
 het niet naleven van de jachtwetgeving 
 het niet naleven van een geplande schoning van het wild 
 het niet eerbiedigen van de jachtgrenzen 

 
11. Bekrachtiging van de gedragscode. 

Het overtreden van één der regels uit de gedragscode zal beschouwd worden als schending van 
de belangen van de federatie, de clubs en valkerij in het algemeen. De Raad van Bestuur zal de 
overtreding nagaan en aangepaste disciplinaire maatregelen tegen de betrokkene nemen.  

• De Raad van Bestuur kan iedere mogelijke sanctie treffen( met uitzondering van de 
uitsluiting), tegen iedere vereniging, die tegen eender welk artikel van deze gedragscode en / 
of de statuten van de federatie zou zondigen. 

• Het bestuur en/ of de federatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven 
van deze gedragscode. 

• Ieder betrokken lid of persoon zal zich voor de Raad van Bestuur kunnen verdedigen. 
• Iedere stemming over personen, zowel tijdens een Raad van Bestuur als tijdens een 

Algemene vergadering, zal geheim en schriftelijk dienen te gebeuren. 
 
12. Bijzondere bepaling 

• Alle onvoorziene toestanden, gebeurtenissen en zaken, niet vermeld in deze gedragscode, 
kunnen aan - en toegepast worden na beslissing en goedkeuring door de raad van bestuur.  

 


