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Geen vogelgriep of AVP maar Corona
In februari waarschuwden we nog voor vogelgriep. Het liep anders. Geen vogelgriep,
geen Afrikaanse Varkenspest (AVP) maar het Coronavirus kreeg ons in zijn greep. Veel
zaken waar we mee bezig zijn lopen hierdoor vertraging op. Hierbij het laatste nieuws.

Corona/COVID-19
Voor de hobbydierhouderij heeft het coronavirus vooral
grote gevolgen voor het verenigingsleven. Bijeenkomsten,
jaarvergaderingen, tentoonstellingen, lammetjesdagen…
het kan allemaal niet doorgaan. Voor dierhouders geldt
het advies om bij coronaklachten de dierverzorging over
te laten aan anderen als het kan. Eigenlijk is er nog niet
heel veel bekend over de mogelijkheid dat dieren die wij
verzorgen besmet door ons kunnen raken of andersom.
Katachtigen en hamsters zijn gevoelig zijn voor het virus.

Rendactarieven 2020
De minister heeft de Rendac-tarieven voor 2020 vastgesteld en deze zijn op 17 april
gepubliceerd in de Staatscourant. We hebben hard gewerkt om de tariefstijging te
beperken voor de kleinschalige en hobbymatige houders. Dat is gelukt.
Het stoptarief voor de reguliere stops stijgt minder dan het stoptarief voor de geplande
stops. De kostenstijging wordt veroorzaakt door het teruglopend aantal ‘stops’ en de
stijging van de transportkosten. Eerdere ongunstige voorstellen zijn door ons afgewezen.
De stopttarieven gaan van €20,56 in 2019 naar €22,63 excl. BTW in 2020. De
verwerkingskosten per dier zijn licht gedaald. Voor de geplande stops gaat het tarief van
14,81 naar 18,52 excl. BTW. Zie verder de Staatscourant.

Kosten I&R schapen en geiten
We zijn al lang bezig om te stimuleren dat de kosten voor
de I&R niet te hard stijgen en om een eerlijke verdeling te
krijgen van deze kosten over de gebruikers van het
systeem. Daarvoor hebben we voorstellen gedaan aan
het ministerie van LNV. Het is nu afwachten.

Kosten Diergezondheidsfonds (DGF) schapen en
geiten 2021
De kosten voor schapen- en geitenhouders voor 2021 zijn begroot. De verschillen met
2020 zijn verwaarloosbaar. We blijven druk uitoefenen om de inningskosten omlaag te
krijgen. Houders tot 25 dieren zijn vrijgesteld.

Wolven
De Gebiedscommissie Wolvenschade Gelderland zal rond
15 april het concept-preventieplan ter consultatie
rondsturen. Daarop kan worden gereageerd vóór 30 april
via e-mail. Na verwerking van het commentaar zal
Gedeputeerde Staten het Preventieplan vaststellen
inclusief de subsidieregeling voor preventiemaatregelen.
Mogelijk zal Gelderland het goede voorbeeld zijn voor de
andere provincies, vooral voor Drenthe waar nu veel
wolvenschade gemeld wordt door schapenhouders.

Afrikaanse Varkenspest (AVP)
Samen met de Hobbyvarkenvereniging hebben we meegewerkt aan een flyer die
hobbyvarkenshouders ontvangen met informatie over varkens houden en hoe je AVP kunt
voorkomen. Ook hebben we meegewerkt aan een Roadmap die door LNV is opgesteld
om AVP te voorkomen. Deze is nog niet definitief.

Vogelgriep
Het gevaar voor vogelgriep is nog steeds niet helemaal geweken. De commerciële
bedrijven moeten hun dieren nog binnenhouden.
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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.

