Beste vogelliefhebbers,
Nu het stof na de eerste klap wat gedaald lijkt, is het wel goed om even een paar
dingen op een rijtje te zetten. De NBvV en de zusterorganisaties werden afgelopen
week net zoals een aantal politici, boerenorganisaties en heel veel liefhebbers van
gezelschapsdieren verrast door een artikel in het AD. Het was wat ons betreft ook
meer de schrik van alle reacties, dan van de inhoud van het aangenomen
amendement zelf. Het amendement is erg ruim omschreven en bedoeld voor de
landbouwsector, en niet primair voor hobbydierhouders.
Om hier regelgeving voor de bedenken wordt op zijn zachts gezegd een hele kluif
voor het huidige kabinet die er in meerderheid ook nog op tegen is. Voor het
voortbestaan van onze hobby hoeven we echt niet bang te zijn, maar het valt niet uit
te sluiten dat er op termijn beperkingen gaan komen. Dit zal dan vast zijn op gebied
van de huisvesting en dan met name regelgeving van minimum maten van de
dierenverblijven. Mogelijk dat broedkooien groter moeten worden, zoals in Duitsland
al bij wet geregeld is en daar gaat de hobby gewoon door. Of een beperking in
reisuren van dieren naar bijvoorbeeld een tentoonstelling, zoals in Engeland bij wet
geregeld is. En ook daar gaat de hobby gewoon door, alhoewel meedoen aan een
mondial dan niet altijd mogelijk is door de aanwezigheid van Het Kanaal. Of het
inkorten van het aantal tentoonstellingsdagen, waar o.a. de DKB-show in Duitsland al
jaren geleden een oplossing voor vond.
Het zou theoretisch allemaal kunnen, maar bedenk dat er in dat geval regelgeving
voor alle dierenhobby’s tegelijk bedacht, vastgesteld, ingevoerd en gehandhaafd
moet worden en wat een onrust dat dan wel niet op zou leveren……niet erg
aantrekkelijk voor politici.
Wat doet de NBvV?
Fokbeleid, Houderijrichtlijnen en Surveillanten
Ruim 10 jaar geleden zag de NBvV al welke kant het op zou kunnen gaan. En ook
kwam er onder de liefhebbers steeds meer weerzin tegen vogels met buitenissige
kenmerken. Nu 10 jaar later heeft de NBvV een eigen Fokbeleid wat staat als een
huis. Kroon op het Fokbeleid zijn de Houderijrichtlijnen die voor onze vogelgroepen
zijn opgesteld. Dit alles om aan eenieder aan te kunnen tonen dat dierenwelzijn een
serieus onderwerp bij ons is. Wanneer een positieflijst ooit het licht gaat zien, dan
hebben wij het raamwerk al klaar. De universiteit van Wageningen heeft hier al
namens LNV naar geïnformeerd. Kortom, de NBvV heeft niet zitten slapen. Het
Fokbeleid en de Houderijrichtlijnen staan op onze https://www.nbvv.nl/downloads/
onder het kopje Dierenwelzijn.
Trots zijn we ook op onze 450 zelfopgeleide Surveillanten die verenigingen
ondersteunen bij hun evenementen.
Lobby
Samen met onze zusterorganisaties, verenigd in KleindierNed strijden we voor het
behoud van onze hobby’s. Momenteel leggen we lobbybezoeken af bij alle politieke
partijen en bieden we onze zienswijze aan.

Overleg LNV
Wanneer we binnenkort in overleg gaan met de beleidsambtenaren van LNV,
bespreken we o.a. onze zienswijze en Huisvesting eisen waar Henk van der Wal
momenteel aan werkt.de NBvVstaat open voor dialoog en gelooft in Zelfregulering.
Wat kunt u doen?
Promoot uw hobby. Afgelopen dagen hebben we prachtige voorbeelden gezien van
liefhebbers die vol trots hun hobby etaleren in krant of op tv.
Reageer kalm en genuanceerd. Doe niet alsof de hele wereld tegen ons is.
Protestbrief De NBvV werkt aan een protestbrief. Wanneer die klaar is roepen we alle
liefhebbers op om deze brief te ondertekenen en op te sturen naar alle kamerleden.
Die wordt straks beschikbaar gesteld via de districten, verenigingen en als download
op de website.
Onze hobby laten we ons niet afpakken.
Laten we samen sterk staan wanneer dat nodig is en wees een ambassadeur.
Klaas Snijder Bondsvoorzitter

