
 

 

Terkaple, 25 mei 2021 

 

Aan demissionair minister van het ministerie van LNV, mevrouw C. Schouten 

 

Betreft: preventieve vaccinatie hobbypluimvee tegen vogelgriep  

 

Geachte mevrouw Schouten, 

 

Op 22 november 2020 hebben we u verzocht in Brussel om toestemming te vragen voor preventieve 

vaccinatie van hobbypluimvee tegen vogelgriep. 

Op 13 januari 2021 ontvingen wij een brief van uw ministerie dat het verzoek is afgewezen. 

Op 17 januari 2021 hebben we u verzocht om een praktijktest met een bestaand vaccin tegen het 

heersende type H5N8. 

Op dit verzoek hebben we tot op heden geen reactie mogen ontvangen. 

 

De Stichting Levende Have heeft een petitie lopen, waarin u wordt opgeroepen vrijwillige 

preventieve vaccinatie tegen vogelgriep mogelijk te maken. Deze petitie is inmiddels 1011 keer 

ondertekend door particulieren en medewerkers van kinderboerderijen (zie bijlage). 

 

De recente besmetting van een bedrijf in Weert toont aan dat ons verzoek nog altijd actueel is. 

Gevreesd moet worden dat het hoog pathogene vogelgriepvirus endemisch wordt. 

 

Wij zijn ervan op de hoogte dat op 11 mei 2021 de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen van 

de leden De Groot en Van Campen over preventieve vaccinatie als onderdeel van het 

diergezondheidsinstrumentarium (nr. 35398-14). 

 

We vragen uw aandacht voor het volgende:  

 

1. De pluimveesector stelt – begrijpelijk vanuit economisch standpunt – zeer hoge eisen aan een 

vogelgriepvaccin. Voordat vanuit de sector de vraag naar een breed werkend markervaccin op gang 

komt, zal ook de kwestie van de handelsbarrières geslecht moeten worden. Het is ons inziens 

noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van preventieve vaccinatie van het commerciële pluimvee, 

maar we moeten tegelijkertijd vaststellen dat dit nog geruime tijd in beslag zal nemen. 

 

2. Wachten op een geschikt vaccin voor de commerciële sector houdt in dat het hobbypluimvee 

jaarlijks langdurig zal moeten worden afgeschermd van contact met wilde vogels. Dit heeft gevolgen 

voor het welzijn van de dieren. Nu al blijkt dat na maandenlang afschermen, het draagvlak voor deze 

maatregel alsmede het naleefgedrag afneemt. 

3. Met het endemisch worden van het vogelgriepvirus, neemt het risico op besmetting bij 

hobbypluimvee toe. Dit gevoegd bij de geringe bereidheid onder hobbypluimveehouders om een 

mogelijke besmetting te melden, leidt ons inziens tot een situatie die een andere aanpak vereist. 

 



4. Een besmetting bij hobbypluimvee zal, gezien de nieuwe Europese regelgeving, niet langer uit de 

statistieken gehouden kunnen worden.  

Bovenstaande brengt ons ertoe u te verzoeken om  

 

a. preventieve vaccinatie van hobbypluimvee los te koppelen van het traject van preventieve 

vaccinatie voor de commerciële sector,  

b. te onderzoeken of een bestaand vaccin preventief kan worden toegepast tegen een besmetting 

met H5N8 bij hobbypluimvee, en  

c. bij een positief resultaat de benodigde stappen te zetten voor het verkrijgen van toestemming van 

de EU. 

 

Houders van hobbypluimvee hebben ons inziens het recht en ook de plicht hun dieren te 

beschermen tegen ziekte. Ze willen voorkomen dat hun dieren ten gevolge van een besmetting 

gedood moeten worden. We vertrouwen erop dat u hieraan uw medewerking wilt verlenen. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jinke Hesterman 

Directeur en hoofdredacteur van de stichting Levende Have 

Roordahiem 5 B 

8542 AK Terkaple 

tel: 06 50847140 

www.levendehave.nl 

info@levendehave.nl 

 

 

Bijlage: petities.nl vrijwillige vaccinatie vogelgriep hobbypluimvee + ondertekenaars 
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