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Preventie wolvenschade
In de Provincie Gelderland loopt een project voor
preventie van wolvenschade. De NBvH participeert, via
Platform Kleinschalige Schapen- en geitenhouders hierin.
Een aantal hobbyhouders neemt deel aan de
preventiepilot. Deze deelnemers kunnen rekenen op een
redelijke tegemoetkoming in de kosten van afrastering.
Wat nu in Gelderland ontwikkeld wordt is een voorbeeld
voor de andere provincies als daar zich wolven vestigen.

Geen verplichting registratie
vogelhouder
De NBvH heeft samen met de partners in de Nederlandse
Werkgroep Pluimvee en Parkvogels (NWPP) succes
geboekt in Brussel. Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis
heeft toegezegd dat lidstaten voorstellen voor ontheffing
kunnen indienen. Dit is precies wat wij bepleit hebben.
Nederland zal dat zeker doen. We zijn dus op de goede
weg. Dit geldt voor alle vogelhouders, inclusief hobbymatige pluimveehouders en voor
kleindieren.

Paspoorten erkenning door EU?
De NBvH maakt al jaren paspoorten voor dierenhouders om te voorkomen dat de dieren
een oormerk in moeten. Volgens de Europese regels is een paspoort formeel niet
rechtsgeldig. Mede dankzij onze inzet werd het mini of meer gedoogd. De handhaving
heeft tot nu toe houders met paspoorten niet beboet. Nu de Europese regelgeving wordt
vernieuwd zien wij een kans om een uitzondering op de verplichting van oormerken te
kunnen regelen voor dieren die niet naar de slacht gaan.

Bedrijfsmatig handelen
De NBvH heeft samen met de partners in de Nederlandse
Werkgroep Pluimvee en Parkvogels (NWPP) succes
geboekt in Brussel. Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis
heeft toegezegd dat lidstaten voorstellen voor ontheffing
kunnen indienen. Dit is precies wat wij bepleit hebben.
Nederland zal dat zeker doen. We zijn dus op de goede
weg. Dit geldt voor alle vogelhouders, inclusief
hobbymatige pluimveehouders en voor kleindieren.

Rendac tarieven 2020
De Rendac tarieven zijn een speerpunt voor de NBvH. Samen met platform KSG en
andere betrokkenen zetten we vol in op een eerlijke en billijke verdeling van de
transportkosten (stoptarief) tussen de grote commerciële houders en de hobbyhouders.
We zijn nog in onderhandeling, maar ons standpunt is duidelijk. Wij zijn er niet om de
commerciële houderij te ondersteunen. LNV stelt de tarieven vast na een voorstel van
Rendac. Ook LNV is gehouden eerlijke en billijke tarieven vast te stellen.

Afrikaanse varkenspest
De dreiging van insleep Afrikaanse Varkenspest blijft
groot. Wij nemen deel aan het initiatief van LNV om een
Roadmap op te stellen, gericht op hoe alle betrokken
partijen kunnen bijdragen aan deze preventie. Wij richten
ons daarbij op voorlichting aan hobbyhouders samen met
de Hobbyvarkenvereniging. De Hobbyvarkenvereniging
zorgt ook voor de opvang van gedumpte varkens.

Zorgvuldig doden hobbydieren
Soms moeten we onze dieren doden. Omdat een dier lijdt, of bijvoorbeeld omdat we
dieren selecteren voor de slacht in een fokprogramma gericht op het voortbestaan van
het ras. Het doden moet zorgvuldig en volgens de wettelijke eisen gebeuren. We werken
met de NWPP aan een document waarin we beschrijven wat juiste methoden zijn volgens
de regelgeving, welke kennis ervoor nodig is en welke kosten ermee gemoeid zijn, zodat
de houder een juiste methode kan kiezen.
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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.

