Nieuws over regelgeving rond Hobbydieren

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief augustus 2021

Chip en paspoort niet geaccepteerd
De chip en het bijbehorende paspoort dat de NBvH uitgeeft zijn wettelijk niet toegestaan
als identificatiemiddel van runderen, schapen, geiten en varkens. In het verleden werd
deze methode van identificeren gedoogd door de NVWA. Dat is niet langer het geval. Een
lid van de NBvH heeft te horen gekregen dat binnen 3 weken de dieren op de juiste wijze
(Europese wetgeving) geïdentificeerd moeten worden. Zo niet dan volgt er een boete.
De reden om te kiezen voor een chip is dat mensen geen oormerk willen indoen in hun
dier. Nu de chip en paspoort niet langer gedoogd worden is er voor varkenshouders geen
alternatief meer. Houders van schapen en geiten kunnen afzien van een oormerk door
een combinatie van 2 identificatiemiddelen uit de volgende drie middelen: maagbolus,
tatoeage en pootband. De kleine maagbolus is niet in productie; de grote maagbolus is
bruikbaar voor dieren boven de 40kg.

Uitzondering bepleit
Het Ministerie van LNV heeft aangedrongen bij de Europese Commissie op een
uitzonderingsregeling voor hobbyhouders. De zogenaamde Implementing Act is nog
steeds niet bekend gemaakt door de Europese Commissie. Daarom weten we niet welke
uitzonderingen mogelijk worden.

De NBvH stopt vanaf 1 augustus 2021 met het uitgeven van
paspoorten.
Mocht er een uitzonderingsregel op de huidige verplichte Europese I&R van schapen,
geiten en varkens komen met de mogelijkheid om te chippen dan zal de NBvH in overleg
treden met het Ministerie van LNV om dit vorm te geven. Als er geen uitzondering komt
dan zal er actie richting de EC moeten worden ondernomen. Dat zal vanuit meerdere
lidstaten moeten. Tot nu toe zijn er geen andere lidstaten of hobbydierorganisaties die
zich hiervoor willen inspannen. Als er leden of houders zijn die zich hiervoor willen
inzetten dan zal de NBvH deze houders steunen. De hobbyvarkenvereniging neemt het
initiatief om verenigingen in andere lidstaten te benaderen om richting de Europese
Commissie het belang van de uitzondering voor deze groep houders te bepleiten.
Voor dit moment stopt de NBvH met het uitgeven van paspoorten.

Nieuwe regels voor geitenhouders met 25 of meer
geiten
Vanaf 1 april zijn nieuwe regels voor houders met meer dan 25 geiten van kracht. De
regels zijn erop gericht om het antibioticagebruik in de melkgeitenhouderij terug te
dringen. Wij zijn hier door het Ministerie van LNV niet bij betrokken. Wij hebben het
ministerie verzocht in een brief om de regeling aan te passen en pas te laten gelden
vanaf 50 geiten. LNV heeft geantwoord dat het de regeling niet zal wijzigen. De NBvH en
het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders betreuren het besluit van het
Ministerie van LNV. Voor de toekomst willen wij betrokken worden bij de evaluatie van
deze regeling, mede met het oog op de Europese regelgeving m.b.t. antibioticagebruik
zoals voorzien voor 2027.

Schuilstallen
Demissionair Minister Schouten zet zich nu eindelijk ook
in voor schuilstallen. Samen met Levende Have heeft de
NBvH zich ingezet voor de mogelijkheid van schuilstallen
en steunen wij individuele leden in hun contact met de
gemeente.

Vogelgriep
Er circuleert nog steeds hoog pathogene vogelgriep in Nederland. De afschermplicht is
weliswaar van de baan, maar de kans op besmetting blijft aanwezig. Zie ook Levende
Have.
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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.

