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Rendactarieven 2019 e.v., wolven gevestigd op de Veluwe, Afrikaanse Varkenspest, willekeur bij
handhavers, EU-registratiebureaucratie, kortom alles komt weer voorbij!
We wensen iedereen hoe dan ook een fijne Pasen.
Wil je dat we aan speciale onderwerpen aandacht besteden? Laat het ons weten.

Rendactarieven
De tarieven 2019 voor het ophalen van dode dieren zijn vastgesteld. Opnieuw een sterke
stijging, vooral door eerdere tekorten. Wij zijn het niet eens met de stijging van de
transportkosten, zoals verwerkt in deze tarieven. Er komt een financieel-technische commissie
o.l.v. van LNV om de manier waarop de kosten worden toegerekend, over de kosten van het
calamiteitenplan (bij uitbraak) en om de tariefsystematiek tegen het licht te houden. Wij zijn daar
in vertegenwoordigd.
Lees er over op onze website
Lees de PDF met de tarieven

Wolven
Nu de wolf zich op de Veluwe heeft gevestigd moet daar een
traject starten om met betrokkenen een preventieplan te
maken voor de mogelijke schade. De Provincie Gelderland zal
dit trekken. Een vertegenwoordiger van het Platform
Kleinschalige Schapen- en Geiten zal hieraan deelnemen.
Lees er over op onze website

Afrikaanse varkenspest (AVP)
We werken samen met de Hobbyvarkenvereniging. We
hebben een document opgesteld over het risico op het
preventief doden van varkens bij een uitbraak van AVP in
Nederland. Verder nemen we deel aan het Preventieoverleg
van LNV.
Lees de PDF over preventieve ruiming

Willekeur bij handhavers
In het jaarlijkse overleg van hobbyhouders met LNV is
afgesproken dat we aan de hand van concrete voorbeelden
verder overleg voeren over de onduidelijke regelgeving
wanneer je als hobbyfokker een dier verkoopt. Over dit
onderwerp liggen we al lang met LNV overhoop. Door de
onduidelijke regelgeving zien we dat individuele handhavers
van NVWA, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en
RVO elk hun eigen normen toepassen. Dat kan natuurlijk niet.
Aan de hand van voorbeelden van de Nederlandse Bond van Vogelhouders en van de
vereniging Stads- en Kinderboerderijen hopen we tot meer eenduidigheid en duidelijkheid te
komen. Je moet weten waar je aan toe bent als fokker die wat dieren verkoopt. Nu wordt je al
snel de hoek ingeduwd van bedrijfsmatige houder met alle verplichtingen, kosten en
administratieve gevolgen van dien.

EU-regelgeving
Voor 20 april moet veel regelgeving over het houden van
dieren door de EU worden vastgesteld. Er is een
voorgenomen artikel waarin gesteld wordt dat iedereen die
vogels, (inclusief pluimvee) houdt een UBN moet aanvragen.
Nu hoeven hobbyvogelhouders dat niet te doen. We
stimuleren Europese organisaties om de lidstaten ruimte te
geven om hobbyhouders hiertoe niet te verplichten. SAVE,
COM en Aviornis International hebben al zo’n brief verzonden.
Lees er over op onze website

Vogelgriep
Er is nog geen vogelgriep geconstateerd, de kans wordt
steeds kleiner nu het weer warmer wordt. We houden u op de
hoogte van de ontwikkelingen.
De commerciële pluimveesector heeft een “Roadmap
Strategische aanpak vogelgriep” opgesteld, met maar liefst 28
acties. Voor ons is o.a. van belang dat men nadenkt over
vaccinatie en dat men de mogelijkheden om minder op te
hokken onderzoekt.
Lees er over op onze website

Basiscursus varkenskunde
Ragnhild Diepens organiseert een 6 uurs cursus
varkenskunde. Via deze link aanmelden.
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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.

