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Datum: 21 juni 2021 

Onderwerp: schriftelijke inbreng 24 juni 2021 Vogelgriep vossen 

 

 

Geachte leden van de Vaste commissie van LNV, 

 

Ten behoeve van de inbreng schriftelijk overleg donderdag 24 juni 12.00 uur (Brief regering - minister 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten – 28 mei 2021 Vogelgriep aangetoond in 

Nederlandse vossen - 28286-1185) 

 

KleindierNed constateert op grond van de informatie van Minister Schouten, gebaseerd op de 

adviezen van de deskundigengroep dat hoogpathogene vogelgriep in Nederland endemisch wordt, 

ofwel niet meer weggaat. D.w.z. er bestaat nog steeds sinds 22 oktober 2020 een risico op 

besmetting met vogelgriep van de dieren zoals gehouden door de leden van de verenigingen van 

KleindierNed. 

 

De afschermplicht voor hobbymatig gehouden dieren is partieel opgeheven, maar geldt nog steeds in 

grote delen van het land (.Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 

18 juni 2021, nr. WJZ/ 21164285, houdende gedeeltelijke intrekking van de ophokplicht voor vogels 

in verband met hoog-pathogene aviaire influenza)  

 

Een permanente afschermplicht is geen perspectief voor de vogels die door leden van de 

verenigingen van KleindierNed gehouden worden. Deze maatregel is niet proportioneel. Bij 

duizenden hobbyhouders moeten tienduizenden vogels worden afgeschermd, terwijl uit eerder 

onderzoek is gebleken dat een besmetting van dieren bij een hobbyhouder nauwelijks bijdraagt aan 

de verdere verspreiding van de ziekte. 

 

Daarom zijn onze vragen: 

1. Wat doet Nederland om de Europese Commissie ertoe te bewegen preventieve vaccinatie als 

bescherming in te zetten i.p.v. de afschermplicht? Verdere vaccinontwikkeling en 

toestemming om hiermee te kunnen werken is een toekomstbestendige preventiestrategie. 

Niet langer koersen op een permanente ophok of afschermplicht zou de inzet bij de EC 
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moeten zijn. 

 

2. Kan het afschermen van dieren bij hobbyhouders op vrijwillige basis plaatsvinden? 

Hobbyhouders en stads- en kinderboerderijen zijn zelf verantwoordelijk hoe zij hun dieren 

willen beschermen tegen HPAI. In de huidige endemische situatie past geen verplichting 

meer voor de duizenden hobbyhouders met hun tienduizenden dieren om enkele 

besmettingen te voorkomen. Deze preventiestrategie is ingehaald door de feiten.  

 

Voozitter KleindierNed 
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