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In tegenstelling tot het zeer informatieve overleg maandag jl. bij het Ministerie van EZ was er vandaag 
veel onzekerheid te bespeuren in Den Haag. Vele onzekere factoren speelden daarbij nu een rol. 
Er wordt veel gespeculeerd over hoe e.e.a. zich gaat ontwikkelen en wie het echt weet mag het 
zeggen. 
De mededeling in de media dat er een eenvoudig toe te passen entstof voorhanden is, moet niet al te 
serieus genomen worden. Zover is het volgens het Ministerie nog lang niet. 
  
Strakke regels en toch diervriendelijk 
Het ministerie zal er alles aan doen om een goede middenweg te vinden tussen de regels hanteren 
om verdere besmetting te voorkomen en toch het dierenleed zoveel mogelijk te beperken. 
Dierenartsen worden gevraagd extra alert te zijn. 
  
Standstill periode  
De standstill periode vanaf de uitbraak in Ter Aar op 20 november 2011 om 14.00 uur loopt zondag 
23 november a.s om 14.00 uur af. Door de uitbraak in Kamperveen is die periode niet weer met een 
dag verlengd. Dat dit net als de vorige keer een dag eerder afgelopen kan zijn, ligt momenteel zeker 
niet in de lijn van de verwachtingen. Op dat moment gelden mogelijk nieuwe consignes die dan zijn of 
worden gepubliceerd. 
Een volledige standstill gedurende een langere periode dan 72 uur voor geheel Nederland is niet te 
verwachten. 
  
Ophokken van watervogels 
Daar waar opgehokt moet worden, laat de regeling echter toe dat watervogels, die niet diervriendelijk 
op te hokken zijn, daarvan uitgezonderd mogen worden. Scherm ze wel zoveel mogelijk af van wilde 
vogels. 
Het komt voor dat niet alle NVWA medewerkers met deze uitzondering op de hoogte zijn. In dat geval 
verzoeken wij u bij problemen contact met ons op te nemen,  
  
Huidige Tentoonstellingen 
Op dit moment zitten dieren op, voor zover bij ons bekend, drie tentoonstellingen die op slot gegaan 
zijn. Dat zijn tentoonstellingen in Leens, Havelte en Veenendaal. Als er nog meer zijn, dan horen wij 
dat graag en helpen wij u op weg. 
Met het ministerie is overeengekomen dat de konijnen, cavia’s en KK vanaf heden in overleg met de 
TT-organisatie bij de buitendeur van de hal afgehaald kunnen worden. Het uitkooien vindt dan plaats 
door de verzorgers op de tentoonstelling. 
Over het ophalen van het pluimvee en de sierduiven hopen wij u zondag zekerheid te kunnen geven. 

  

Nieuwe Tentoonstellingen 

Tentoonstellingsorganisaties van komende shows geven wij ernstig in overweging om er over na te 
denken, of zij hun show wel door laten gaan. Wij kunnen niet alle meespelende factoren van elke 
show overzien, maar de komende tijd hangt steeds een standstill van 72 uur boven ons hoofd. Het is 
daarom niet ondenkbeeldig dat fokkers daardoor niet meer inzenden en shows lang niet aan het 
verwachte aantal dieren komen. En dan de onzekere vraag, wat gaat de overheid besluiten als het 
echt een epidemie wordt? We weten het niet en daarom is momenteel goede raad heel duur. 

  

Tentoonstellingen met alleen konijnen, cavia’s en kleine knaagdieren 



Tentoonstellingen met uitsluitend hobbymatig gehouden konijnen, cavia’s en KK zijn wettelijk 
toegestaan, ook binnen controlegebieden van 10 km. U mag dan geen pluimvee en sierduiven 
toelaten. Als echter een showorganisatie een specifieke konijnen/cavia/KK-show wil organiseren, dan 
wil het KLN bestuur daar over meebesluiten. Wij willen namelijk niet dat in een controlegebied, waar 
nog veel emoties spelen, shows onder vlag van KLN georganiseerd worden. 

  

Beperken van de kans op besmetting van uw dieren 

Tijdens de vorige AI periode is onder leiding van de NWPP (Sible Westendorp) met medewerking van 
de pluimvee gerelateerde organisaties een advieslijst opgesteld om de kans op een vogelgriepinfectie 
zo klein mogelijk te houden. Deze aanbevelingslijst treft u in de bijlage aan. Wij verzoeken u vriendelijk 
daar goede nota van te nemen. 

Waar AI melden 

Deze hoog pathogene variant kenmerkt zich door ziekte aan de luchtwegen, bleke kammen en een 
duidelijk zieke houding, waarna de dieren spoedig sterven. Bij vogelgriep in uw hokken bent 
meldingsplichtig. Dus bij een verdenking kunt u dat melden bij de NVWA, tel. 045-5463188. De NVWA 
onderzoekt dan uw dieren. 

  

  

 

 

  

 


