De laatste Nieuwsbrief van 2020 staat weer vol met
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De laatste Nieuwsbrief van 2020 staat weer vol met onze acties voor de
hobbydierhouderij.
Ook is er dit jaar nog een zoom bijeenkomst over wolven en de schapen- en
geitenhouderij.

Bedrijfsmatig of hobbymatig?
De Minister van LNV heeft het Eindrapport van de Evaluatie Wet dieren naar de Tweede
Kamer gestuurd. In de brief aan de Kamer gaat de minister niet serieus in op onze
bezwaren rond de regels over wanneer je als houder van dieren bedrijfsmatig bezig bent
en aan allerlei verplichtingen moet voldoen en wanneer niet. Wij vinden dat de minister er
zich in haar brief te makkelijk vanaf maakt. Wij vragen haar in een brief (pdf) of zij
inderdaad niets wil doen aan de huidige onduidelijkheid. De brief is ook naar de Tweede
Kamer gestuurd.

Kadavertarieven 2021
De NBvH en het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders hebben een brief
(pdf) gestuurd aan Minister Schouten in afschrift naar leden van de Tweede Kamer over
de kadavertarieven 2021. Zoals het er nu naar uitziet blijft de onredelijke verdeling van de
transportkosten tussen de grootschalige houders die werken met koelvaten, koelbakken
en kantelcontainers voor 2021 wederom gehandhaafd. Wij willen een onafhankelijk
onderzoek naar deze systematiek. Zoals het er nu naar uitziet zullen de tarieven in 2021
licht stijgen. Het stoptarief stijgt naar verwachting met 0,74 ct.

Dieren de grens over na 21-4-2021
De Europese Diergezondheidsverordening is per 21-4-2021 van kracht. Op dit moment
hebben we alle krachten gebundeld om het dan verplichte diergezondheidscertificaat af te
geven door de NVWA-dierenarts van tafel te krijgen. Voor de postduiven en de
internationale tentoonstellingen is deze aanscherping van de wetgeving problematisch.
Siervogels zijn hier volgens ons van uitgezonderd. We trekken samen op met LNV en
verenigingen in andere lidstaten.

Registratieplicht hobbyvogels
Over de uitzondering registratieplicht hobbyvogels in de
Europese Diergezondheidsverordening is nog niets
bekend. We hebben overleg gevoerd met de commerciële
pluimveesector (Avined) over de afbakening professionele
pluimveehouders en de houders van hobbypluimvee. We
zijn hier voorlopig onderling uitgekomen. Zodra LNV
bericht uit Brussel heeft over de uitzonderingsregel gaan
we hierover in gesprek.

Vogelgriep
De vogelgriep slaat hard toe in Nederland. Er zijn veel
besmette wilde vogels. Ook bij hobbyhouders zijn vogels
besmet geraakt. Er is een afschermplicht. Zorg dat
contact tussen jouw dieren en wilde watervogels wordt
vermeden. Laat zien hoe je dat doet. Je hoeft je dieren
niet op te hokken, maar beperk het gebied waarin ze
buiten lopen en neem werende maatregelen tegen wilde
watervogels. Bij controle door de NVWA krijg je eerst een
waarschuwing en daarna moet je laten zien wat je hebt gedaan, anders loop je risico op
een boete.
Wij verkennen op dit moment de mogelijkheden en de belangstelling voor vaccinatie.
Eerdere ervaringen uit 2006 waren niet zo positief. De nadelen wogen niet op tegen de
voordelen. Nu de besmettingsdruk veel hoger is biedt vaccinatie misschien toch een
perspectief. Zie ook Levende Have.

Wolven
Op maandag 21 december om 20:00 uur start een digitale bijeenkomst (Zoom) van
het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders over de ontwikkelingen
rond de wolf in Nederland.
Je kunt deelnemen als je lid bent van de NBvH. Meld je dan aan bij Gijsbert Six. Je
ontvangt een bericht met een link naar de Zoom sessie.
Na een tijdje van relatieve rust zijn er in de afgelopen weken vele (vermoedelijk)
aanvallen van wolven op schapen geweest. Het zwerfseizoen is weer begonnen en het
zijn vooral de zwervers die voor problemen zorgen. In de Ooijpolder bij Nijmegen heeft
inmiddels ook de goudjakhals schapen gepakt.
Graag wil het Platform van gedachten willen wisselen over de huidige ontwikkelingen met
de besturen van de aangesloten verenigingen. Ook leden van de verenigingen, die
geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, zijn welkom. Ongetwijfeld zijn er vragen, waarop wij
gezamenlijk een antwoord moeten proberen te vinden.
De terugkeer van de wolf naar Nederland heeft een grote invloed op de schapenhouderij.
Regelmatig worden wij opgeschrikt door aanvallen van wolven op schapen. Dit heeft niet
alleen grote gevolgen voor de getroffen dieren zelf maar is ook voor de eigenaren een
ingrijpende gebeurtenis. Het is daarom een belangrijk dossier van het Platform KSG.
Het Platform heeft zitting in de wolvencommissies in Gelderland, Drenthe en NoordBrabant. In Limburg zijn wij betrokken bij een provinciaal pilot project. Daarnaast zijn wij
aangesloten bij het Landelijk Overleg Wolven (LOW) van BIJ12.
Leidend voor onze inbreng is de positiebepaling die tijdens diverse algemene
ledenvergaderingen van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders is
besproken en bevestigd. Wij zien de realiteit onder ogen dat de wolf aanwezig is en
schapen en geiten pakt en zetten daarom volop in op preventie om er zo het beste van te
maken.
Positiebepaling wolven Platform KSG (pdf) >

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
Tot slot wensen wij iedereen een fijne Kerst en een voorspoedig 2021.
Klein maar fijn, zullen we maar zeggen. Onze beesten zullen het vuurwerkverbod wel op
prijs stellen. Blijf gezond!
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.

