KleindierNed is live! * Europese
diergezondheidsverordening vanaf 21 april van
kracht.* Reactie op initiatiefwet Slachttaks van Partij
voor de Dieren. * Reactie op Regeling Diergezondheid.
* Regels voor houder met meer dan 50 geiten.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief april 2021

KleindierNed
De Nederlandse Werkgroep Pluimvee en Parkvogels
heeft zich doorontwikkeld tot overlegplatform
KleindierNed. Daarmee staat er nu een volwaardige
belangenbehartiger voor vogels (inclusief pluimvee en
eenden), konijnen, cavia's en kleine knaagdieren. De
NBvH neemt deel aan KleindierNed. Paula Polman van
de NBvH is de secretaris van KleindierNed.
Bekijk de nieuwe website van KleindierNed.

Wetswijzigingen 21 april 2021
Vanaf 21 april 2021 veranderen er een aantal zaken voor hobbydierhouders. Gelukkig zijn
het voorlopig geen grote veranderingen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Schapen, geiten en varkens
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 varkens-, schapen-, 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.
Reinigen en ontsmetten
Als je 10 of meer dieren houdt moet je beschikken over een eenvoudige wasplaats om bij
aan- en afvoer vervoermiddelen te reinigen.
Q-koorts
Jaarlijkse vaccinatieplicht voor houderijen met een publieksfunctie gold al. Er is geen
uiterste datum meer waarvoor dieren gevaccineerd moeten zijn. Bezoekers mogen in de
lammertijd niet in contact komen met de dieren.
Voor schapen- en geiten zie verder de website Platform Kleinschalige Schapen- en
Geitenhouders en van de NBvH. Deze wordt de komende week bijgewerkt.

Vogels
Bij vogels maakt de wetgever onderscheid tussen vogels. Voor kippen, kalkoenen,
parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels
(Ratitae) gelden andere regels dan voor de overige vogels die onder de
gezelschapsdieren vallen. Vaak ook volièrevogels genoemd. Op de website van
KleindierNed staan enkele wijzigingen die vanaf nu gelden. Ook staat daar de informatie
over de regels rond registratie en verplaatsing van dieren over de grens (al dan niet naar
tentoonstellingen).
Deze regels zijn nog niet van kracht.

Initiatiefwet Slachttaks
De NBvH heeft de reactie gecoördineerd op de initiatiefwet van de Partij voor de Dieren.
Deze slachtbelasting zal ernstige gevolgen hebben voor de kleinschalige dierhouderij en
de kringlooplandbouw.

Reactie Regeling Diergezondheid
De NBvH heeft de reactie gecoördineerd op de Regeling diergezondheid.

Nieuwe regels voor
geitenhouders
Er zijn nieuwe regels voor houders met meer dan 50
geiten van kracht. Deze zullen echter meestal niet voor de
kleinschalige houders gelden die dieren houden voor
begrazing en om het ras in stand te houden. De regels
zijn erop gericht om het antibioticagebruik in de
melkveehouderij terug te dringen.
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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.

