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Beste Kamerleden,

KleindierNed, het Nederlandse Platform van de hobbyhouders van vogels heeft de Hoorzitting
Zoönosen en vogelgriep van gisteravond 17 februari gevolgd. In deze hoorzitting kwam de positie
van de hobbyhouders en kinderboerderijen slechts zijdelings ter sprake, terwijl het hier toch gaat om
meer dan 200.000 houders.
In 2006 hebben de hobbydierhouders ervoor gezorgd hebben dat er toestemming kwam van de
Europese Commissie om onze vogels te vaccineren tegen vogelgriep. Dat was toen geen onverdeeld
succes.
De situatie is nu totaal anders dan toen. Vogelgriep is endemisch geworden en er zijn betere vaccins
op de wereldmarkt. Daarom pleiten wij ervoor dat vaccinatie voor pluimvee en watervogels van
hobbyhouders weer mogelijk wordt gemaakt. KleindierNed wil dat houders van risicovogels deze op
vrijwillige basis kunnen beschermen tegen een infectie met vogelgriep en tegen ruiming.
Voor hobbyhouders geldt het vraagstuk van ‘de twee scholen’ op gebied van vaccinatie, zoals Tjeerd
de Groot het noemde tijdens de hoorzitting, niet .
Houders van hobbymatig gehouden vogels hebben vaak meerdere vogelsoorten in diverse leeftijden
waarbij op verschillende momenten kuikens geboren kunnen worden. Dat maakt het vaccineren met
een vaccin dat gemaakt is voor gebruik bij pasgeboren dieren moeilijk zo niet onmogelijk. Deze
vaccins zijn gebaseerd op een dragervirus welke bij oude vogels niet meer aanslaat.
Wij hebben dus een vaccin nodig dat gebruikt kan worden bij oudere dieren. Wij begrijpen dat er
dergelijke vaccins bestaan en in de wereld worden toegepast in ieder geval bij pluimvee. Van belang
is dat vaccins ter beschikking komen voor watervogelhouders. Bijzondere collecties kunnen nu niet
beschermd worden.
In Nederland kennen we een strak onderscheid tussen de commerciële pluimveehouderij en de
hobbymatige vogelhouderij. Dieren, noch producten worden uitgewisseld en de contactstructuur is
minimaal. Mede door de fijnmazige en strakke monitoring bij de commerciële houderij is er sinds
2019 geen versleping van vogelgriep geweest tussen bedrijven en ook niet naar de
hobbydierhouderij en vice versa. Tussen hobbydierlocaties is ook geen versleping aangetoond. Het
zijn allemaal introducties vanuit de besmette wilde vogels.
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In commerciële sector wordt sterk de voorkeur gegeven voor een vaccin dat 100% beschermd en
geen virusverspreiding doorlaat. Bij inzet van een vaccin dat alleen klinische verschijnselen en
virusverspreiding beperkt, is een nog fijnmaziger monitoring nodig dan nu al het geval is.
Een monitoring bij hobbydieren na inzet van een klinisch beschermend vaccin is niet nodig. Die
worden nu ook niet gemonitord omdat ze geen bedreiging vormen voor de commerciële houderij
wat betreft verspreiden van de infectie.
Doordat in grote delen van Nederland vele wilde vogels besmet zijn met vogelgriep, is dat ook het
geval bij populatie wilde en niet gehouden, gedomesticeerde dieren zoals de eenden in parken en
bebouwde kom. Daarvan weten we dat een deel is gestorven aan vogelgriep, er een deel ziekte heeft
getoond maar is hersteld en dat een deel geen ziekte heeft getoond. De kans is aanwezig dat hier
dieren tussen zitten die tijdelijk virus uitscheiden. De kans dat hobbydieren wel besmet zijn maar dit
niet hebben getoond is dus ook niet denkbeeldig. Een vaccinatie, ook al houdt die niet alle
verspreiding tegen, is dan al een grote winst.
Tot slot bereidt KleindierNed een position paper voor over de hobbydierhouderij en vogelgriep waar
we dieper ingaan op vaccinatie en ook andere aspecten aan bod komen.

Met vriendelijke groet,
Sible Westendorp, voorzitter
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