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INTERN REGLEMENT      (versie 2020-07-31) 
 

INLEIDING: 

Het is niet de taak van de BVVVH om zijn leden te betuttelen en te controleren.  De hierna 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.   
Mochten er toch mistoestanden bij leden worden vastgesteld, of zouden er klachten in dit verband zijn, dan 
zal het bestuursorgaan zijn verantwoordelijkheid opnemen dit volgens de regels van de wet.  

‘Ieder lid van de BVVVH is ambassadeur voor de valkerij in België’ 

1) ALGEMEEN 

a) Definities: 

• Valkerij  
Is de kunst om met een afgerichte roofvogel wettelijk toegelaten wild te bejagen in zijn natuurlijke 

staat en leefgebied.  Activiteiten met roofvogels die niet aan deze definitie beantwoorden, is geen 
valkerij.  Gelet op het recreatieve karakter van deze kunst, is het gebruik van roofvogels tot louter 
vermaak van een publiek in strijd met de doelstellingen van de BVVVH. 

• Valkenier 
Een jager die de kunst begrijpt en toepast om met gebruik van een afgerichte roofvogel te jagen, te 
verjagen en te verdelgen overeenkomstig de wetgevingen.  Ieder effectief lid van de BVVVH wordt 
geacht deze kunst te beheersen. 

• Aspirant-valkenier 
Betreft een toegetreden lid welke een opleiding volgt onder toezicht en begeleiding van een effectief 
lid van de BVVVH met het oog om valkenier te worden.  

• Toegetreden lid  
Betreft een meerderjarig natuurlijk persoon die als een derde de doelstelling van de BVVVH 
ondersteunt en mag deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.  Na de aanvaarding door het 
bestuursorgaan van zijn kandidatuur betaalt hij jaarlijks een bijdrage waarmee hij de statuten en het 
intern reglement aanvaardt en gehouden is deze te zullen naleven.  De rechten en plichten van het 
toegetreden lid zijn bepaald in de statuten.  

• Effectief lid  
Betreft een toegetreden lid welke met succes de opleiding van aspirant-valkenier heeft doorlopen en 
die na evaluatie door het bestuursorgaan is aanvaard om deze hoedanigheid te bezitten.  Door het 
betalen van zijn jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aanvaardt het lid zowel de statuten als het intern 
reglement en is hij gehouden deze te zullen naleven.  Hij verbindt er zich spontaan toe zich 
belangeloos in te zetten voor de doelstellingen van de BVVVH.  Het dragen van uiterlijke kentekenen 
van de BVVVH is uitsluitend voorbehouden aan de effectieve leden.  

http://www.bvvvh.be/
mailto:info@bvvvh.be


BVVVH vzw | p.a. Keizerenberg 59 - 2550 Waarloos-Kontich | O.R. 0413.855.250 | RPR Antwerpen, afdeling 

Antwerpen | www.bvvvh.be  |  info@bvvvh.be  |M. +32 496 21 71 59 | Rek.nr. BE66 4096 0436 8143  

-2- 

 

• Jachtvogel 

Een roofvogel in wettig bezit die afgericht is voor de jacht.   

b) Opleiding aspirant-valkenier 

• De aspirant-valkenier volgt een stage van minimum 2 jaar bij een effectief lid van de BVVVH. De 
aspirant neemt zelf het initiatief om contact op te nemen met zijn mentor aangezien deze 
meerdere aspiranten onder zijn toezicht kan hebben.  In deze stageperiode observeert, leert en 
ervaart de aspirant de diverse aspecten van de valkerij volgens de visie van de BVVVH. 

• Het bestuursorgaan heeft het recht de aspirant te onderwerpen aan zowel een theoretisch als een 
praktisch examen.  Aan de hand van de uitslagen van het examen en de beoordeling van de 
mentor zal het bestuursorgaan, rekening houdende met het gedrag van de aspirant en zijn/haar 
inzet voor de valkerij en de vereniging, autonoom beslissen over de aanvaarding van het effectief 
lidmaatschap.  Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden.  Tegen deze beslissing is geen 
beroep mogelijk. In geval van niet-slagen voor het examen kan een nieuwe stageperiode worden 
toegestaan door het bestuursorgaan.   

 
c) Naleving van de wet 

De leden en toegetreden leden 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.   

d) Verzekering 

Het bestuursorgaan dringt bij de leden en de aspiranten sterk aan om hun BA-polis uit te breiden voor het 
houden, vervoeren, jagen met roofvogels, ofwel om een aparte verzekering hieromtrent afsluiten. 

Jagende en bestrijdende valkeniers en aspiranten dienen verzekerd te zijn met een verzekering Burgerlijk 
Aansprakelijkheid Jacht, dit om eventuele schade aan derden, toegebracht bij ongevallen tijdens het 
uitoefenen van het vluchtbedrijf te kunnen vergoeden.  Aan te raden is de jacht met roofvogels als extra 
clausule op te laten nemen in de jachtpolis. 

e) Identificatie 

De jachtvogels onder het beheer van de leden worden geacht voorzien te zijn van een identificatiemiddel.  
Het identificatiemiddel kan zowel een naamplaatje, kokertje of een bijkomende pootring zijn waarop de 
naam en telefoongegevens van de eigenaar voldoende leesbaar staan vermeld.  Het merken van de 
jachtvogels met een microchip is tevens aan te bevelen. 

f) Telemetrie 

Vrije vluchten van jachtvogels met gebruik van een goedwerkende telemetrie wordt ten sterkste 
aanbevolen.  De jachtvogels dienen snel te kunnen getraceerd om verlies of noodsituaties te voorkomen of 
te beperken.   

2) ZORG EN HUISVESTING VAN DE JACHTVOGELS 

• Men mag geen roofvogels houden als men terzake daartoe niet bevoegd is (geen opleiding, kennis 
of ervaring) 

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

• De jachtvogels worden verzorgd en gehuisvest overeenkomstig het Besluit Vlaamse Regering van 
15 juni 2018 inzake het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels en de wet van 14 
augustus 1986 betreffende de bescherming en welzijn van dieren. 

• De jachtvogels moeten met de gepaste attributen uitgerust zijn, goed afgericht en getraind. De 
uitrusting van de jachtvogels mag hun overlevingskansen tijdens het vrij vliegen niet in gevaar 
brengen.   

• Men moet alle mogelijke inspanningen leveren om een verloren jachtvogel terug te vinden en om 
een zieke of gekwetste vogel te verzorgen.   
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3) KWEEK EN HANDEL 

Commerciële activiteiten ten persoonlijke titel behoren niet tot de doelstellingen van de BVVVH.  

4) COMMUNICATIE 

• De communicatie tussen de BVVVH en zijn leden gebeurt overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van 
het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en zal voornamelijk gebeuren via e-
mail. De leden en toegetreden leden worden bij hun aansluiting dan ook verzocht een e-mailadres 
kenbaar te maken aan de secretaris.  

5) BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

• Naast de naam, het adres en het e-mailadres verzamelt de BVVVH vzw ook de contactgegevens 
van de aangesloten leden.  De persoonlijke gegevens worden beheerd overeenkomstig de 
Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG of ook GDPR) voor ledenbeheer en 
organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van hun inschrijving en 
om de leden op de hoogte te houden van de clubactiviteiten en -afspraken. Een meer uitgebreid 
overzicht van het beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden op 
www.bvvvh.be 

6) CONTACTEN MET DE OVERHEID 

• De Belgische Valkerij Federatie heeft o.a. als taak om als vertegenwoordiger van de valkerij te 
fungeren en als gesprekspartner op te treden tussen de aangesloten verenigingen en de officiële 
overheid. 

• De leden van de BVVVH verbinden er zich toe, zich noch rechtstreeks of onrechtstreeks te wenden 
tot de officiële overheid.  Zij dienen zich hiervoor te wenden tot de voorzitter of de secretaris van 
de vereniging. 

• Het CITES-certificaat wordt persoonlijk door de leden aangevraagd bij de bevoegde 
overheidsdienst.  Aanvragen voor jachtverlof en/of melding voor bestrijding dienen door de 
betrokken leden zelf te worden ingediend bij het Agentschap Natuur en Bos.   

7) PUBLICITEIT EN SOCIALE MEDIA 

• Publicaties in de media, publieke demonstraties, deelname aan publieke manifestaties zoals 
optochten, het geven van voordrachten, lezingen en interviews door de leden kunnen slechts door 
het bestuursorgaan toegelaten worden indien zij de jacht in het algemeen, de valkerij en het 
houden van roofvogels niet schaden of in een slecht daglicht stellen.   

• Teneinde publieke verontwaardiging te voorkomen worden de leden gevraagd om via hun sociale 
media geen afbeeldingen of video’s te verspreiden of te laten verspreiden van roofvogels welke 
azen op levend prooi zelfs als dit deel uitmaakt van hun natuurlijk gedrag.  

• Er wordt uitdrukkelijk verzocht om via sociale media geen promotie te maken ten voordele van 
valkerij of de vereniging.  De vereniging geeft geen toestemming om afbeeldingen of video’s 
gemaakt op clubactiviteiten te verspreiden of te laten verspreiden via sociale media.   

8) JACHT 

• Jachtethiek 
- Op het jachtterrein en in het openbaar verschijnt men uitsluitend met vogels die in optimale 
conditie verkeren en waarvan het verenkleed onberispelijk in orde is. 
- Respectvol omgaan met de dieren welke deelnemen aan de jacht.  

• Weidelijk gedrag 
- Respect voor het geslagen wild. 
- Respect voor het leefgebied van het wild en voor de natuur.  Geen onnodige verstoring van het 
milieu. 
- Tableau: in de valkerij wordt het wild op de linkerzij gelegd. 
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- Medejagers niet hinderen. De regels van hoffelijkheid en jachtethiek in het algemeen zijn van 
toepassing. 
- Zijn/haar jachtvogel niet azen in het bijzijn van andere ongehuifde jachtvogels. 

• Naar derden 
- Dragen van onopvallende en aangepaste kledij. 
- Correct gedrag tegenover de gastheer en zijn genodigden. 
- Door de omgang met medejagers, buitenstaanders en andere natuurgebruikers de valkerij of de 
vereniging niet in diskrediet brengen. 
- Zich beheersen tegenover tegenstanders, niet provoceren, trachten tot een minzaam en redelijk 
vergelijk komen.  Desnoods negeren. 
- Erop toezien dat eigen genodigden zich houden aan vorig punt. 

• Onweidelijk en/of onethisch gedrag leidt tot disciplinaire maatregelen, te nemen door het 
bestuursorgaan (met uitz. van uitsluiting).  Als onweidelijk wordt onder meer beschouwd: 

- het niet naleven van de jachtwetgeving; 
- het niet naleven van een geplande schoning van het wild; 
- het niet eerbiedigen van de jachtgrenzen.  

9) BEKRACHTIGING VAN HET INTERN REGLEMENT 

Het overtreden van één der regels uit het intern reglement, zal beschouwd worden als schending van 
de belangen van de BVVVH en de valkerij in het algemeen.  Het bestuursorgaan zal de overtreding 
nagaan en aangepaste disciplinaire maatregelen tegen de betrokkene nemen.  

Het bestuursorgaan kan iedere mogelijke sanctie treffen met uitzondering van de uitsluiting tegen 
ieder lid die tegen eender welk artikel van het intern reglement en/of de statuten van de BVVVH  zou 
zondigen.  

Het bestuursorgaan van de BVVVH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van 
dit intern reglement noch voor de gevolgen die uit de overtreding(-en) zouden voortvloeien. 

10) BIJZONDERE BEPALING 

Alle onvoorziene toestanden, gebeurtenissen en zaken, niet vermeld in dit intern reglement kunnen 
aan- en toegepast worden na beslissing en goedkeuring door het bestuursorgaan.  
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