Aan de Minister van LNV
Drs. Carola Schouten

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Buren, 14 maart 2018

Onderwerp: Afschermplicht hobbypluimvee

Geachte minister,
De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) vindt de afschermplicht voor
hobbypluimvee niet langer een zinvolle maatregel. Deze aanpak schiet zijn doel voorbij. Daarom
wil de NBvH de verplichting laten vervallen. Ons advies: Laat de afweging om af te schermen in
het vervolg over aan de houders zelf.
Vorig jaar en ook dit jaar weer moeten hobbyhouders ruim 5 maanden -bijna de helft van het
jaar- hun dieren afschermen vanwege het risico op besmetting met vogelpest. Er zijn in
Nederland honderdduizenden mensen die wat pluimvee houden. Vorig jaar waren er 5 gevallen
van vogelpest bij hobbypluimvee en dit jaar tot nu toe twee. Dit geringe aantal is niet te danken
aan het zorgvuldig afschermen door hobbydierhouders en aan de biosecurity maatregelen. We
zien dat hobbyhouders zich hier maar beperkt aan houden, zeker naar mate deze verplichting
langer duurt. Het risico op besmetting is gewoonweg gering, al is het niet nul. Dat beseffen we
wel degelijk. Ook nu zijn er nog besmette wilde vogels in Nederland aangetroffen.
Wij stellen voor dat hobbyhouders voortaan zelf de afweging maken om hun dieren af te
schermen. Met name houders in de waterrijke gebieden zijn zich bewust van de risico’s die hun
dieren lopen op besmetting en daar kan extra voorlichting nog aan bijdragen.
U bent met de commerciële houderij in overleg over hoe om te gaan met de ontwikkeling dat de
kans op vogelgriep een fenomeen is waar we ieder jaar rekening mee moeten houden. Tot nu
toe heeft u hierover geen contact gezocht met de hobbydierhouderij. Wij pleiten op grond van de
huidige ervaringen voor aanpassing van het draaiboek, namelijk afschermen op vrijwillige basis.
Verder willen wij bijdragen aan goede voorlichting. Tenslotte pleiten wij voor het blijven
stimuleren van onderzoek naar vaccinatiemogelijkheden.
De Europese verordening biedt ruimte voor de door ons voorgestane risicogerichte benadering.
Een besmetting bij een hobbyhouder levert voor de commerciële houderij geen extra risico op,
zoals we hebben kunnen waarnemen. Dus ook dat is geen reden om de afschermplicht te
continueren.
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Graag gaan wij zo spoedig mogelijk met u in overleg.

Hoogachtend,

Drs. Paula Polman MPH
Voorzitter van de NBvH
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