Aan:
•
•
•
•
•

Hoofdbestuur
Districtsvoorzitters
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Cie. D,E&W

Goedemiddag heren,
Namens het hoofdbestuur graag uw aandacht voor het volgende, met het verzoek om deze
informatie naar uw medebestuurders en andere belanghebbenden door te zetten:
Er is vanaf vanmorgen veel onrust rondom berichten in de media over de (wat onverwachte)
goedkeuring door de Eerste Kamer van een door de PvdD ingediend amendement bij de Wet Dieren.
Daarin is onder meer sprake van een verbod op het houden van dieren in kooien e.d. (voor diegenen
die niet op de hoogte zijn – kijkt u bijvoorbeeld hier:
https://www.bndestem.nl/politiek/nieuwe-dierenwet-legt-bom-onder-veehouderij-en-houdenhuisdieren~a55cc06e9/).
Inmiddels wordt het bondsbureau natuurlijk gebeld door verontruste leden, maar we worden ook
door diverse media om commentaar gevraagd. Het hoofdbestuur bespreekt de situatie vrijdag a.s.,
maar heeft inmiddels ook via o.a. onze website en Facebook de volgende mededeling bekend
gemaakt:
Reactie NBvV op nieuwe Wet dieren
Het hoofdbestuur van de NBvV heeft kennisgenomen van de pas aangenomen nieuwe
dierenwet die in 2023 in zal gaan. Het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag is de
kern van de wet.
De NBvV (maar ook de collega-dierhouderijorganisaties verenigd in KleindierNed)
heeft in haar fokbeleid al omschreven waar een vogelliefhebber zich aan dient te
houden. Het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag is hierbij het uitgangspunt en wij
vinden dat we hiermee voldoende dierenwelzijn kunnen bewerkstelligen.
De NBvV is graag bereid om samen met de overheid deze houderijrichtlijnen indien
nodig verder te ontwikkelen.
Hoofdbestuur NBvV
Dit is tot nader order dan ook de officiële reactie van de NBvV. Mocht u zelf benaderd worden door
leden, c.q. medebestuurders, keurmeesters, etc., dan kunt u hiernaar verwijzen. Bij vragen van de
media a.u.b. doorverwijzen naar Albert Zomer of hen via het bondsbureau sturen.
Met vriendelijke groet,
Hans van der Stroom
Hoofd bondsbureau
hansvanderstroom@nbvv.nl
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Bondsbureau
Aletta Jacobsstraat 4
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