In 2021 wordt de wet- en regelgeving voor dieren op
diverse punten gewijzigd. Wij zorgen ervoor dat
duidelijk is wat er verandert voor de
hobbydierhouders.
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In 2021 wordt de wet- en regelgeving voor dieren op diverse punten gewijzigd. Wij zorgen
ervoor dat duidelijk is wat er verandert voor de hobbydierhouders. Verder mooie
initiatieven:
dag voor buitenvarkenshouders, oprichting KleindierNed en Praktijknetwerk preventie
wolvenschade.

Dag van het buitenvarken
Op 17 maart organiseren de Vereniging Het Bonte Bentheimer Landvarken, De Stichting
Zeldzame Huisdierrassen en het Centrum voor Genetische bronnen Nederland de Dag
van het Buitenvarken.
Kijk hier om meer te weten en je aan te melden.

KleindierNed
De Nederlandse Werkgroep Pluimvee en Parkvogels
heeft zich doorontwikkeld tot overlegplatform
KleindierNed. Daarmee staat er nu een volwaardige
belangenbehartiger voor vogels, inclusief pluimvee,
eenden, konijnen en kleine knaagdieren.
De NBvH neemt hier aan deel. Paula Polman van de
NBvH is de secretaris van KleindierNed. Een website is in
de maak en zal bereikbaar zijn via www.kleindierned.nl.
Nog even geduld. De NBvH draagt €500 bij aan de startkosten.

Praktijknetwerk preventie wolvenschade
Schapen- en Geitenhouders die maatregelen willen nemen om wolvenschade te
voorkomen kunnen terecht bij schapen- en geitenhouders die ervaring hebben met het
nemen van maatregelen. Zo kunnen zij een goed besluit nemen wat in hun situatie de
beste aanpak is. Meer weten?

Kadavertarieven 2021
De kadavertarieven 2021 zijn vastgesteld.

Wetswijzigingen 21 april 2021
Vanaf 21 april a.s. veranderen er een aantal zaken voor hobbydierhouders. De Europese
Diergezondheidsverordening en bijbehorende verordeningen en regels worden van
kracht. In de Wet dieren komt een nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur: het Besluit
Diergezondheid. Dit Besluit wordt tegelijkertijd van kracht. In de loop van het jaar zullen
meer wijzigingen volgen, want de Europese Commissie heeft nog niet alle regels
afgerond.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
UBN
Als je dieren (schapen, geiten, varkens) aanvoert moet je vooraf over een UBN
beschikken. Nu kun je dat nog 3 dagen na aanvoer regelen, maar vanaf 21 april moet het
vooraf, anders ben je in overtreding. Dit geldt voor varkenshouders, schapen en geiten en
rundveehouders. Ook moet je bij je UBN-aanvraag meer vragen beantwoorden over je
bedrijf. Dat wijst zich vanzelf. Houders die al een UBN hebben hoeven niets te doen. RVO
zal hen benaderen om de extra informatie in te vullen.
Dieren over de grens
Voor verplaatsingen van vogels naar andere lidstaten gaan nieuwe regels gelden. Deze
gaan nog niet in per 21 april a.s. maar zijn uitgesteld tot oktober 2021. Wij lobbyen om
deze wet- en regelgeving aan te passen. Het gaat hier om alle soorten vogels die
particulier gehouden worden, niet voor commerciële productie van vlees of eieren. Op
wedvluchten van duiven zullen deze regels niet van toepassing zijn, daar blijft alles
hetzelfde.
Registratie vogelhouders
Hier verandert voorlopig nog niets. Vogelhouders hoeven hun houderij niet te registreren,
noch hun dieren, uitgezonderd de al bestaande CITES-regelgeving. De Europese
Commissie is nog niet klaar met deze regelgeving (uitzonderingen op de regels).
Alle wijzigingen komen op de website van de NBvH, het Platform Kleinschalige Schapen
en Geitenhouders en KleindierNed.
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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.

