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Onderwerp: Vogelgriep, vaccinatie en hobbydierhouderij
Geachte leden,
Op de procedurevergadering van 1 juni staat de brief over de vogelgriepsituatie van Minister
Staghouwer van 17 mei 2022 aan de Tweede Kamer op de agenda. Met deze brief willen wij u
informeren over de vogelgriepsituatie bij de hobbydierhouders.
KleindierNed, de belangenbehartigingsorganisatie van hobbymatig gehouden vogels en kleindieren
heeft op 1 maart zijn positiebepaling uitgebracht aan de Minister dat u in afschrift heeft ontvangen.
In de communicatie aan de Tweede Kamer wordt zelden aandacht besteed aan de
hobbydierhouders. Wij vinden dat dit anders moet. Er is een grote groep hobbydierhouders die
geraakt wordt door beslissingen die genomen worden in het belang van de commerciële sector
zonder dat daarbij de consequenties voor de hobbydierhouders in kaart gebracht worden.
Gezien het permanente karakter van vogelgriep pleiten wij voor vaccinatie. Wij vinden het van
belang dat ook de soorten die gehouden worden door hobbyhouders geïncludeerd worden in de
veldproeven die van start gaan. Ook vinden wij het van belang dat de Europese verordening met
betrekking tot vaccinatie rekening houdt met de wens van hobbyhouders om hun dieren te
vaccineren. Met name grotere houders met collecties zeldzame vogels in waterrijke gebieden zijn
hierin geïnteresseerd. De laatste besmetting in Boskoop betrof zo’n grote watervogelhouder.
Vaccinatie is niet alleen in het belang van hobbyhouders maar ook in het belang van de dieren die
anders geruimd worden en van de hele samenleving, inclusief de commerciële houderij.
Er blijken vaccins in ontwikkeling te zijn die ook geschikt zijn voor de dieren van hobbyhouders,
omdat deze kunnen worden toegepast bij oudere dieren (i.p.v. eendagskuikens zoals veelal
gebruikelijk in de commerciële sector). Door mee te doen aan de voor registratie van een
diergeneesmiddel verplichte veldproeven komt er ook informatie over de veiligheid en
werkzaamheid van deze vaccins voor de groep hobbydieren. Dit is van belang voor de
registratieprocedure van het vaccin. Enkel soorten waarvoor veiligheid en werkzaam aangetoond is
kunnen in de handelsvergunning worden opgenomen als doeldier. Als het registratiedossier
ingediend wordt zonder data voor de soorten die enkel door hobbydierhouders gehouden worden ,
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dan wordt het gebruik van deze vaccins in deze soorten als off-label beschouwd en komt het risico
geheel bij de dierenarts te liggen. Ook weten we dan niet hoe de Europese Commissie hiermee om
zal gaan. Daarom willen we graag steun van de Tweede Kamer voor het includeren van vogelsoorten
in de veldproeven die niet commercieel gehouden worden. De leden van organisaties aangesloten bij
KliendierNed hebben reeds aangegeven hieraan te willen meewerken.
Wij zijn verder van mening dat het nodig en verantwoord is om versoepelingen door te voeren in de
maatregelen. Een permanente landelijke afschermplicht voor hobbyvogels is niet proportioneel als
we kijken naar de kans dat één van de 115.000 hobbylocatie ergens in Nederland besmet raakt.
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