Directoraat-generaal Agro en Natuur
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
Behandeld door
drs. A.C.J. Vergossen-Otten
T 070 378 5707
F 070 378 6141
A.C.J.Vergossen@minez.nl

Datum
29 september 2016
Kenmerk
DGAN-DAD / 16094068
Kopie aan
Bijlage(n)

Omschrijving

Bestuurlijk overleg hobbydierhouders/kinderboerderijen
Voorzitter

Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
Vergaderdatum en -tijd

16 juni 2016, 14.00 uur - 16.00 uur
Locatie

Ministerie EZ, Zaal Utrechtse Heuvelrug, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag
Aanwezig

Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders, Nederlandse Bond van
Vogelliefhebbers, Kleindierliefhebbers Nederland, Nederlandse Werkgroep
Pluimvee en Parkvogels, Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouderij,
Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Bonte Bentheimer Varken, Aviornis
International, Levende Have, Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen
Nederland, EZ.

1. Opening
Na een korte introductie van de aanwezigen opent de directeur DAD de
vergadering.
2. Notulen vorige vergadering d.d. 23 juni 2015
Het verslag is afgestemd en daarmee goedgekeurd.
N.a.v. het verslag
- 5.2 Wolven: Alle schade is door de provincie Drenthe vergoed, ook van
hobbyhouders.
- 5.4 Combipreparaten tegen wormen: wij zijn hier niet verder mee aan de
slag gegaan.
- zeer tevreden over wat er bereikt is m.b.t. scrapie
- 6.2 Opheffen productschap: Verzoek aan EZ om nieuwe dossierhouders goed
te informeren dat 'de sector' meer is dan LTO en ook het Platform daartoe
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behoort. Vaak gaat het goed, maar niet altijd.
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3

Agendapunten

3.1. Q-koorts.
De hobbydierhouders geven aan dat er te weinig geregeld is, opdat bedrijven zich
inspannen om Q-koorts vrij te worden. Er is geen verplichting. Hierdoor is een
bedrijf drie jaar lang besmet geweest, terwijl het hier om een zoönose gaat. Dit is
een hiaat in de regelgeving. De financiële impact is groot voor de
hobbydierhouderij. Verder is de wens dat er nu overleg opgestart wordt om
keuringen en andere evenementen weer te kunnen organiseren en er zou een
ander regime moeten komen ten aanzien van de kosten van het
Diergezondheidsfonds.
EZ geeft aan dat er een inspanningsverplichting ligt bij de sector om Q-koorts-vrij
te worden. De sector heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Momenteel zijn er
geen met Q-koorts besmette bedrijven meer. Voor de financiering van
maatregelen is in 2015 het Convenant financiering bestrijding besmettelijke
dierziekten gesloten, dat ook door de hobbysector is getekend. De
hobbydierhouders zijn vertegenwoordigd in het platformoverleg over de inhoud
van het Convenant. Ten aanzien van het Diergezondheidsfonds neemt EZ geen
acties.
De directeur meldt dat de Q-koortsmaatregelen niet à la minute versoepeld
kunnen worden. Een op risico’s gebaseerde inschatting door deskundigen is
hiervoor nodig. En daarna zal politieke besluitvorming nodig zijn, want het is een
gevoelig onderwerp.
3.2. Blauwtong
De hobbydierhouders en de afgevaardigden van de vSKBN stellen aan de orde dat
het lastig is om aan vaccins te komen. Tijdig informeren van houders lukt
onvoldoende, mede door de vertrouwelijkheid van het monitoringsoverleg. Het
lijkt of de deelnemers niets mogen delen. Overigens zijn zij verder zeer tevreden
over het functioneren van dit overleg. Kortom de hobbydierhouders vragen zich af
hoe zij kunnen anticiperen op een uitbraak van Blauwtong en welke rol EZ voor
zichzelf ziet.
EZ heeft de stakeholders geïnformeerd over Blauwtong (met name de herziening
van het draaiboek en het vaccinatiebeleid) via het Techinsch Uitvoerings Overleg
(TUO), waarin ook de hobbydiersector vertegenwoordigd is. Daarnaast zijn
hobbydierhouders vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie van de
Basismonitoring kleine herkauwers. Van de zijde van EZ wordt gemeld dat, mocht
informatie in die commissie vertrouwelijk zijn, de informatie wel in het bestuur in
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dezelfde vertrouwelijkheid gedeeld kan worden, zowel voorafgaand aan de
vergadering als daarna.
Afspraak: De directeur zal deze opvatting delen met de voorzitter van de
begeleidingscommissies Basismonitoring.
Het bedrijf MSD zou voor de zomer een vaccin op de markt brengen.
De directeur geeft aan dat het hier om een aangifteplichtige ziekte gaat, waarbij
vaccinatie niet verplicht is gesteld. Daarom is beschikbaarheid van het vaccin aan
de marktpartijen gelaten.
Afspraak: Als er knelpunten in de levering zijn van wettelijk
voorgeschreven vaccins, dan kunt u die melden bij mevrouw Vergossen
(A.C.J.Vergossen@minez.nl).

3.3 I&R
De hobbydierhouders willen een actieplan om de kosten van het klantencontact bij
RVO.nl (I&R schapen en geiten) die € 834.000,- bedragen, te verminderen. Het is
niet de bedoeling om de reserves te gebruiken voor de overschrijdingen. Platform
KSG neemt deel aan het gebruikersoverleg, maar daar wordt dit punt niet
opgepakt. Verder wordt er een I&R app ontwikkeld waar hoge kosten mee
gemoeid zijn. Dit is een serviceproduct waar de hobbyhouders geen behoefte aan
hebben. Het ligt niet op de weg van RVO.nl om een dergelijk serviceproduct te
ontwikkelen. Dat is aan het bedrijfsleven.
Ook DAD heeft vragen over de ontwikkeling van de app. DAD zal deze
ontwikkeling nauwlettend volgen en zal hierover in contact treden met RVO.nl. In
september volgt een gesprek tussen RVO.nl, de sector en DAD. Een actieplan
wordt opgesteld.
Pluimvee en vogels
3.4 De positieflijst voor zoogdieren
De hobbydierhouders vragen naar de stand van zaken en benadrukken dat de
kwaliteit van de beoordeling geborgd moet zijn.
EZ legt uit dat de positieflijst zoogdieren eerst geheel wordt afgerond. Een deel
van de zoogdiersoorten is nu éénmaal beoordeeld en wordt voor een tweede keer
beoordeeld, omdat de methode recentelijk is verduidelijkt naar aanleiding van
vragen hierover. De staatssecretaris bepaalt uiteindelijk welke dieren mogen
worden gehouden en onder welke voorwaarden. Nagestreefd wordt dat op 1 juli
2017 de definitieve positieflijst zoogdieren (huisdierenlijst) van kracht zal worden.
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Op basis van de ervaringen van dit proces, worden de lijsten voor vogels en
reptielen ter hand genomen, als daartoe politiek wordt besloten.
Van de zijde van de hobbydierhouders wordt de zorg uitgesproken, dat de
snelheid waarmee EZ de lijst tracht af te krijgen wel eens ten koste kan gaan van
de kwaliteit van de lijst.
3.5. Bedrijfsmatig
Door EZ zijn criteria opgesteld over dit begrip. Blijven deze gehandhaafd? De
aanwezigen ervaren de formulering van het begrip bedrijfsmatig als
rechtsonzekerheid.
EZ geeft aan dat de partijen en EZ verschil van mening zullen blijven houden. Er
is in januari 2016 een gesprek is geweest met Dibevo, Platform Verantwoord
Huisdierbezit en Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers. Die discussie is
afgesloten. Het verschil tussen hobbymatig en bedrijfsmatig is een lastig
grensvlak. Dit soort situaties komt ook in andere wetgeving voor, bijvoorbeeld in
de belastingwetgeving.
3.6. Ringen
Er is discussie over ringmaten en de mogelijkheid om deze jaarlijks te corrigeren,
zoals vroeger. De hobbydierhouders willen graag een jaarlijkse evaluatie van de
lijst ringmaten.
EZ meldt dat er op 13 juli 2016 een gesprek is afgesproken van betrokkenen met
de Directie Natuur en Biodiversiteit, waar dit onderwerp thuishoort.
Afspraak: De directeur zal dit punt nu al vast neerleggen bij directie
Natuur en Biodiversiteit (N&B).
3.7. Aviaire Influenza
Zijn er nog ontwikkelingen op gebied van preventie en dierziektebestrijding?
Worden de regels versoepeld voor tentoonstellingen?
EZ geeft aan dat de evaluatie vogelgriep van Berenschot is gepubliceerd. De
conclusies uit de evaluatie zijn opgepakt. Op dit moment wordt er gewerkt aan
een nieuwe versie van het beleidsdraaiboek, waarin ook de situatie rondom de
tentoonstelling (uit het verslag van vorig jaar) meegenomen wordt. De
hobbysector wordt hierbij betrokken.
Inmiddels is de verzendlijst met genodigden voor een Technisch
Uitvoeringsoverleg tijdens een crisis aangepast. De volgende organisaties van
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hobbyhouders staan op de verzendlijst van TUO: secretariaat@skbn.net;
secretaris@kleindierliefhebbers.nl; voorzitter@kleindierliefhebbers.nl;
info@hobbydierhouder.nl; paula.polman@planet.nl; g.hofstra@dibevo.nl;
H.vanderJeugd@nioo.knaw.nl (o.a. namens Ringersvereniging);
info@kippendokter.nl (werkgroep hobbymatig gehouden pluimvee en parkvogels)
Afspraak: Organisaties kunnen zich aanmelden voor de verzendlijst bij
A.C.J.Vergossen@minez.nl of m.augustijn@minez.nl

3.8. Lijst Invasieve exoten
Deze lijst is van invloed op de dieren (en planten) die gehouden mogen worden.
Er is een motie ingediend bij het Europees Parlement (EP). Wat is de gang van
zaken nu verder?
In 2015 is een motie ingediend door het EP, waarin het EP stelt dat de Commissie
haar bevoegdheden heeft overschreden. Hoewel de lijst kan worden vastgesteld,
wordt hier toch nog mee gewacht. Nederland heeft tegen deze lijst gestemd in de
Raad. De commissie is inmiddels met de tweede lijst bezig. Als de lijst van kracht
wordt, mogen de diersoorten worden gehouden, totdat ze doodgaan. Verder is
niets meer toegestaan: niet meer fokken, verhandelen, vervoeren, etc., tenzij een
beheerplan is opgesteld. Directie N&B behartigt dit dossier.
3.9. Leewiekverbod
In 2018 zal het algeheel leewiekverbod ingaan. Het bezitten van geleewiekte
vogels zal niet verboden zijn. Er wordt gevraagd voor een uitzondering voor
watervogels.
EZ geeft aan dat dit punt aan het begin van de kabinetsperiode politiek is
afgehandeld. Er zijn geen nieuwe argumenten meer.
Varkens
3.10 Hoe loopt de registratie van hobbyvarkens?
De hobbydierhouders informeren hoe de registratie van hobbyvarkens verloopt.
EZ geeft aan dat deze goed verloopt. De hobbydierhouders melden verder dat de
hobbyvarkenshouders hinder ondervinden van de Regeling varkensleveringen. Het
gaat om B-bedrijven tot 10 zeugen en de uitwisseling van fokmateriaal.
Afspraak: De specifieke vraag over de Regeling varkensleveringen wordt
per email gestuurd aan de heer Van der Velde, h.vandervelde@minez.nl
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Runderen
3.11 Kan de grens voor antibiotica-controle opgetrokken worden naar 10
runderen?
De hobbydierhouders vinden dat de (administratieve) lasten voor deze kleine
houders niet proportioneel zijn t.o.v. het doel dat bereikt moet worden. Juist bij
deze houders is er geen sprake van onverantwoord antibioticagebruik.
EZ geeft aan dat elke gekozen grens arbitrair is. Er is een klein lichtpuntje.
Houders met minder dan 25 melkveerunderen hebben geen behandelplan nodig,
mits er geen producten in de handel komen of geconsumeerd worden.
Afspraak: De directeur wil de situatie rond de hobbydierhouders verder
uitzoeken en komt er dit najaar nog op terug.

3.12 Algemeen
De NBvH krijgt geregeld vragen waaruit blijkt dat mensen weinig kennis hebben
van het houden van dieren. De hobbydierhouders zijn zeer tevreden over de
informatie die het kennisnetwerk Levende Have (LH) biedt voor deze groep. Het is
wel nodig om informatie op Levende Have nog toegankelijker te maken. LH is van
plan om de website te vernieuwen. Vanuit het perspectief van dierenwelzijn is
laagdrempelige informatie van belang. LH wil zich ook toeleggen op mobiel
gebruik. Er zijn 4000 bezoekers per dag.
EZ geeft aan dat de website van LH voor EZ een instrument is om mensen te
bereiken. EZ zal met een positieve insteek kijken naar de subsidieaanvraag van
Levende Have.
4. Rondvraag
De urgentie van de ringenkwestie wordt nogmaals benadrukt.
Compliment voor de totstandkoming van de EU-regeling bijzondere rassen.
In Aalten is in juni de jaarlijkse fair gehouden voor hobbydierhouders. De
aanwezigen van EZ werden daarvoor uitgenodigd.
5. Vaststellen datum volgende vergadering
De volgende vergadering in juni 2017 zou ook op locatie kunnen worden
gehouden. Vergaderen op het ministerie van EZ kan natuurlijk ook.
6. Sluiting
De directeur bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
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