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Beste leden en nieuwsbrieflezers
Op 6 april heeft de ledenvergadering van de NBvH besloten om de NBvH te ontbinden.
Met de Platforms Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en KleindierNed en de
inzet van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en de Hobbyvarkensvereniging voor
de varkens is de belangenbehartiging van hobbydierhouders grotendeels gewaarborgd.
Het merendeel van de hobbydierhouders is niet georganiseerd en daarmee niet via een
vereniging aangesloten bij deze platforms. Voorheen vormde deze groep een substantieel
onderdeel van de leden van de NBvH. We hebben moeten constateren dat deze groep
zich na 2006 nauwelijks meer heeft uitgebreid en de laatste jaren sterk is afgenomen
(oudere NBvH-leden stopten vanwege de leeftijd met het houden van dieren). De huidige
Platforms zijn zich hiervan bewust en proberen de belangenbehartiging van de brede
groep hobbydierhouders in het oog te houden.
Het einde van de NBvH betekent dus niet het einde van de belangenbehartiging. De
voorzitter van de NBvH Paula Polman gaat door als secretaris van KleindierNed en als lid
van de werkgroep Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.
Terugblikkend heeft de NBvH een belangrijke rol gespeeld in de samenwerking tussen de
diverse hobbydierhouderij-organisaties. Ook heeft de NBvH haar motto ‘oog voor
dierenwelzijn’ steeds geagendeerd en is dit voor de Platforms een belangrijk onderwerp.
Veel onderwerpen blijven actueel zoals de vaccinatie bij dierziekten als
bestrijdingsstrategie. Datzelfde geldt voor de oormerken, waarover later meer.
Op de website van KleindierNed, Platform KSG, SZH en via de Facebookpagina van de
Hobbyvarkenvereniging staat informatie over het hobbymatig houden van dieren en de
belangenbehartigingsactiviteiten. Op de website van Levende Have vindt u actueel
nieuws en informatie over het houden van hobbydieren.

Oormerken
Eén onderwerp is al sinds de start van de NBvH een actiepunt en blijft een ernstig hiaat in
de Europese regelgeving en dat betreft de verplichte oormerken. Houders van schapen,
geiten en varkens (en runderen) zijn verplicht om hun dieren te registreren en
identificeren. De vereiste oormerken zijn niet heel diervriendelijk, zeker niet als ze
langdurig gedragen moeten worden. Uitscheuren van de oren en ontstekingen zijn bij
iedereen bekend. Hobbyhouders die dieren ‘voor het leven’ houden konden bij de NBvH
een paspoort aanvragen en dat werd lange tijd gedoogd door de NVWA, maar nu niet
meer.
Voor varkens is er geen alternatief, voor schapen en geiten ook maar beperkt. De
Hobbyvarkenvereniging wil het stokje overnemen om zich bij de EU in te zetten voor het
alternatief van chippen en registreren bij de Databank Gezelschapsdieren. Tot die tijd
kunnen houders chippen en registreren en de oormerken in de kast leggen, echter bij een
controle van de NVWA zullen ze alsnog moeten worden ingedaan, want het is wettelijk
verplicht.

Afronding
Het bestuur zal de komende tijd de werkzaamheden van de NBvH afronden. De website
blijft tot 1 oktober 2022 ‘in de lucht’ maar wordt niet meer geactualiseerd.
Het bestuur dankt de leden nogmaals voor hun vertrouwen gedurende vele jaren.
Linda Zeevenhoven, Erik Roelofsen en Paula Polman
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuws@hobbydierhouder.nl toe aan uw adresboek.

