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Enige tijd geleden heeft u een brief gestuurd met daarin een uiteenzetting van de
positie van de hobbyhouderij over vogelgriep en de preventie en bestrijding ervan.
U refereert aan mijn brief aan de Tweede Kamer en de stelling daarin dat een
lange termijnvisie op de pluimveehouderij bij de huidige ontwikkelingen van
vogelgriep nodig is. Uw organisatie pleit voor vaccinatie en voor het versoepelen
van een aantal maatregelen. U geeft ook uw visie over het omgaan met een
langdurige vogelgriepdreiging op de lange termijn. Hieronder zal ik ingaan op de
punten die u in uw visie benoemt.
Sinds 2014 heeft Nederland, net als veel andere lidstaten van de Europese Unie,
te maken met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza van verschillende
serotypen. Vooral de afgelopen maanden zijn er veel uitbraken geweest, bij
commerciële houderijen en ook bij hobbymatig gehouden vogels, en is een groot
aantal wilde vogels van verschillende soorten met vogelgriep besmet geraakt.
Sinds april 2021 hebben we bij het nemen van maatregelen te maken met de
nieuwe Diergezondheidsverordening, die tot een aantal wijzigingen heeft geleid.
Naast het feit dat er in 2021-2022 veel meer uitbraken zijn geweest dan in
eerdere jaren, vanaf 2014, heeft de invoering van de nieuwe verordening geleid
tot een groter aantal beperkingszones, omdat nu rond een locatie met meer dan
50 vogels een beperkingszone moet worden ingesteld. Die grens van 50 dieren is
vastgelegd in de Verordening (EU)2020/687. Het is u bekend dat wij daarbij
enkele kanttekeningen hebben gemaakt. De regels zijn nu een gegeven en
worden door Nederland toegepast. Ik zie op dit moment dan ook geen ruimte om
anders om te gaan met deze Europese regelgeving. We zijn bereid ons te blijven
inzetten om meer uitzonderingen te kunnen maken voor kleinschalige houderijen.
Het is van groot belang dat de kans op besmetting zo klein mogelijk wordt
gemaakt. Een belangrijke maatregel daarbij is de afscherm- en ophokplicht. Ik
realiseer mij terdege dat deze plicht verstrekkende gevolgen heeft voor alle
houders, en zeker ook voor hobbyhouders.
U pleit er voor dat maatregelen die nu gelden voor hobbyhouders worden
opgeheven of worden versoepeld. De maatregelen worden genomen om
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introductie en verspreiding te voorkomen. De rol van hobbypluimvee bij de
verspreiding naar andere bedrijven wordt gering verondersteld, maar we moeten
hoe dan ook alles doen om besmettingen bij hobbyvogels en vanuit besmette
locaties te voorkomen. Daarom wordt landelijk een afschermplicht ingesteld en
worden besmette locaties geruimd. Ik heb de deskundigen geregeld gevraagd een
risicobeoordeling te doen en op basis van onder andere deze beoordeling zal ik
per maatregel bekijken wat veterinair verantwoord is om die maatregel te
verlichten of op te heffen.
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Wat betreft de afschermplicht en herziening van het draaiboek wil ik aangeven dat
ik nu daarvoor geen ruimte zie. De afschermplicht heeft een duidelijke functie in
het voorkomen van besmettingen en is wat dat betreft ook belangrijk voor
hobbyvogels. Weliswaar is de kans dat hobbyvogels worden besmet niet groot,
maar de gevolgen van een uitbraak zijn dat voor heel veel betrokkenen wel. Ik
ben bereid in gesprek te blijven met Kleindierned om te kijken naar een werkbare
invulling van de afschermplicht.
Ik begrijp ook de wens van hobbyhouders om tentoonstellingen te mogen
organiseren en ook zie ik het belang hiervan voor het in stand houden van
bepaalde vogelrassen. Toch wil ik uw verzoek om het tentoonstellingsverbod nu te
versoepelen niet honoreren. Het verzamelen van vogels acht ik een te groot risico
voor verspreiding van virus tussen hobbyvogels. Ik zal bezien of ik dit verbod kan
intrekken, maar dit zal ik mede laten afhangen van de beoordeling van
deskundigengroep dierziekten.
Ik begrijp uw opmerking dat er in communicatie naar vooral de Tweede Kamer
veel aandacht is voor de commerciële pluimveehouderij en minder voor de
hobbymatig gehouden vogels. Dat betekent niet dat er bij het opstellen van
regels, het uitvoeren van maatregelen en het zoeken naar een aanpak die
langdurig stand kan houden geen rekening wordt gehouden met deze sector. Ook
zie ik de gevolgen van veel maatregelen voor de hobbyhouders. Ik zal ervoor
zorgen dat mijn aandacht en inzet voor hobbyhouders ook wordt
gecommuniceerd.
Ten slotte pleit u voor inzet op vaccinatie. In verschillende bijeenkomsten, en
gremia, en in mijn communicatie naar de Kamer, heb ik uiteengezet hoe we de
komende tijd de mogelijkheden van vaccinatie verder verkennen. Dat houdt onder
andere in dat we proeven doen onder gecontroleerde omstandigheden en dat we
momenteel kijken naar het doen van een kleinschalige proef met vaccinatie bij
enkele bedrijven. Vooralsnog is er geen sprake van het uitvoeren van vaccinatie
op grote schaal, noch bij commerciële houderijen noch bij hobbymatig gehouden
vogels.
De Europese Commissie werkt nu aan de gedelegeerde handeling over
preventieve vaccinatie, waaronder die tegen HPAI. Daarin staan ook voorwaarden
waar een land aan moet voldoen wanneer preventieve vaccinatie wordt ingezet.
Deze handeling wordt vermoedelijk in de zomer voor internetconsultatie
gepubliceerd. Een voorwaarde daarbij is dat er een strikt surveillanceprogramma
wordt uitgevoerd, iets wat ten laste zal komen van de houders. Het vraagt
bovendien een goed registratiesysteem van hobbyvogels.
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Ik begrijp uw punten goed en doe mijn best om hobbyhouders waar mogelijk
tegemoet te komen in hun wensen. Het blijft echter het allerbelangrijkste om
besmettingen te voorkomen, reden waarom de maatregelen worden opgelegd.
Stapsgewijs zullen we de maatregelen proberen te verlichten en ik hoop dat we
voor de toekomst een manier vinden om op een andere manier, bijvoorbeeld met
vaccinatie als aanvulling, met de permanente vogelgriepdreiging te kunnen
omgaan.
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De Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

Hugo van Kasteel
Directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn
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