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Website: www.vseno.nl 

De Snaveltjes Nieuwsbrief mailadres: carperazzi@hotmail.com 
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Belangrijke mededelingen: 

 
De Snaveltjes Nieuwsbrief 

Het bestuur van S&O heeft besloten om de maandelijkse  

“Snaveltjes Nieuwsbrief” in te krimpen naar 4x per jaar.  

De Snaveltjes Nieuwsbrief zal in 2021 eind september en december  

uitkomen en daarna eind maart, juni, september en december! 

 

Onderlinge Tentoonstelling 

Op dinsdag 7 september komt het bestuur bij elkaar en word er besproken wat 

we mogen en kunnen doen aangaande onze Onderlinge Tentoonstelling in het 

weekend van vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 november 2021.  

Dit word op dinsdag 21 september 2021 tijdens onze Ledenvergadering bekent 

gemaakt aan jullie.  

 

Peter (R) de Vries is op het hok bij ……. 
Rectificatie  

Peter de Vries heeft aangegeven dat het niet vanzelf sprekend is dat hij dit blijft 

doen alleen wanneer hij er tijd voor heeft.  

 

Ringencommissaris 

Ringen informatie; 
In de maart editie van Onze Vogels is alles te lezen over het bestellen van ringen 

(data, kosten etc.) voor 2022 inclusief het analoge bestelformulier! 

Kortom het is zinnig deze editie te bewaren en pas weg te gooien als je, je 

ringenbestelling hebt verzonden. 

Uiteraard is deze informatie ook te vinden/lezen op de website van onze bond; 

https://www.nbvv.nl/ringen/  
waar ook het digitale bestelformulier is te downloaden. 

 

Met de vriendelijke ringen groet 

Maaik 
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Nieuwe dierenwet legt bom onder veehouderij én het 

houden van huisdieren 

Konijnen en vogels mogen vanaf 2023 mogelijk niet meer in een hok of kooi 

worden gehouden. Dat is het gevolg van een nieuwe dierenwet, die vorige 

week geruisloos is aangenomen door de Eerste Kamer. 

De wet gaat niet alleen over vee, maar ook over huisdieren, zoals vogels in een kooi. 

Huisdiereigenaren dreigen in grote problemen te komen door een wetswijziging waarmee de 

Eerste Kamer vorige week heeft ingestemd. Die nieuwe wet, ingebracht door de Partij voor de 

Dieren, regelt dat dieren vanaf 1 januari 2023 geen pijn of ongemak meer mogen hebben als 

ze in een stal, hok of kooi worden gehouden. 

De wet gaat niet alleen over vee - zoals kippen, varkens en koeien - maar óók over huisdieren. 

“Daarbij kun je dus ook denken aan het eenzame konijn in het hok in de achtertuin of aan de 

vogel in de kooi,” zegt Bas Rodenburg, hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. 

Volgens de nieuwe wet moeten dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen: hokken, stallen en 

kooitjes moeten daarop worden aangepast. 

Bewegingsvrijheid 

“Een konijn zit nu vaak in z’n eentje in een hok, terwijl het eigenlijk heel sociale dieren zijn,” 

zegt Rodenburg. “Dat geldt ook voor parkieten en andere vogels, die van nature veel 

bewegingsvrijheid hebben.” Verder zou kunnen gelden dat katten altijd de mogelijkheid 

moeten krijgen om naar buiten te gaan. 

Rodenburg plaatst vraagtekens bij de uitvoerbaarheid: “De vraag is of de wet te handhaven 

is.” Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 

ontraadde afgelopen april de wetswijziging. Toch stemde een meerderheid in de Tweede 

Kamer ermee in. Ook de Eerste Kamer ging vorige week akkoord: de senaat deed die af als 

hamerstuk. 

Overwinning Partij voor de Dieren 

Partijen in het parlement zijn nu bezorgd. “Mogen we honden nog aangelijnd uitlaten of 

moeten we ze de vrijheid geven om de kat van de buurvrouw op te eten?” vraagt CDA-

Kamerlid Derk Boswijk zich af. VVD, CDA, SGP en BBB vrezen bovendien desastreuze 

gevolgen voor de veehouderij in Nederland. 

Schouten laat weten dat haar ministerie ‘analyseert’ wat de aangenomen wet in de praktijk 

gaat betekenen. “De wet is heel open geformuleerd,” zegt ze. “Daarbinnen moet je kijken wat 

wel en wat niet kan.” Zo is het volgens Schouten lastig te bepalen wat nu precies natuurlijk 

gedrag van dieren is. 
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De wetswijziging is in ieder geval een grote overwinning voor de Partij voor de Dieren, die 

dit eind april voorstelde in de Tweede Kamer. “Alle eendjes zwemmen in het water,” citeerde 

Partij voor de Dieren-Kamerlid Leonie Vestering het bekende kinderliedje. “Maar jaarlijks 

hebben ruim 8 miljoen eenden in de Nederlandse veehouderij geen zwemwater, waardoor ze 

niet kunnen zwemmen. Zonder zwemwater rust hun hele gewicht voortdurend op hun 

zwemvliezen. Daar is hun lichaam niet voor gebouwd. Jonge kuikens vallen om, blijven 

liggen en sterven.” 

Die boodschap raakte een meerderheid in de Kamer: onder meer D66, PVV, PvdA, SP, 

Forum voor Democratie, GroenLinks, JA21 en Volt steunden de wetswijziging: 89 van de 150 

Kamerleden waren vóór. De wetswijziging zorgt ervoor dat ‘het houden van dieren in een 

bepaald houderijsysteem’, zoals stallen, geen ‘redelijk doel’ meer mag zijn om dieren pijn te 

mogen doen. 

Een juridische formulering die erop neerkomt dat dieren vanaf 2023 zo veel mogelijk hun 

natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen. En dat gaat verder dan eendjes die moeten 

zwemmen in het water. Zo zou het kunnen dat biggenstaarten straks niet meer mogen worden 

weggebrand, kalveren en geiten niet meer mogen worden onthoornd en konijnen in de grond 

moeten kunnen graven. Ook zou het kunnen dat varkens altijd in de modder moeten kunnen 

wroeten, en dat kalveren en biggetjes niet kort na de geboorte mogen worden weggehaald bij 

hun moeder. “Als je deze wetswijziging streng invult, is dit het einde van de intensieve 

veehouderij,” zegt een bron bij het ministerie van Landbouw. 

Meer duidelijkheid voor de zomer 

Maar nu de wetswijziging door beide Kamers is aangenomen, moet Schouten er wel wat mee. 

Ze werkt aan een ‘juridische analyse van de consequenties en een analyse van de impact voor 

de praktijk voor het houden van dieren’. “Voor het zomerreces zal ik de Kamer informeren 

over de stand van zaken,” zei Schouten dinsdag in de Tweede Kamer. 

Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil dat Schouten met de 

veehouderij een plan opstelt om de wet uit te voeren. “Ministers hebben de afgelopen twintig 

jaar meerdere keren beloofd dat het natuurlijk gedrag van dieren leidend wordt in de 

veehouderij,” herhaalde Ouwehand dinsdag in de Kamer. 

Gemor bij boeren 

Ondertussen klinkt bij boeren gemor. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) 

denkt dat partijen zich hoogstwaarschijnlijk ‘niet goed gerealiseerd hebben’ wat het 

amendement inhoudt en welke gevolgen het heeft. Boerenvoorman Jan Cees Vogelaar - actief 

voor JA21, waarvan partijleider Joost Eerdmans dus vóór stemde - stelt nu dat het ‘prima’ is 

dat de veehouderij systemen ontwikkelt die beter passen bij de natuurlijke eigenschappen van 

dieren. “Maar wel met gezond verstand,” voegt Vogelaar eraan toe. 
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“Dit onuitvoerbare voorstel gijzelt niet alleen de veehouderij, maar heeft mogelijk ook 

verstrekkende gevolgen voor mensen met een huisdier,” zegt VVD-Kamerlid Thom van 

Campen. “Het schiet zijn doel totaal voorbij.” Van Campen wil dat Schouten met ‘realistische 

regels’ komt. De minister hield Van Campen dinsdag voor dat de VVD vorige week in de 

Eerste Kamer ermee instemde om geen debat meer te voeren over de wetswijziging en die af 

te handelen als hamerstuk. 

2023 is ‘te snel’ 

Hoogleraar Rodenburg zegt niet verrast te zijn door de aanscherping van de wet. 

“Dierenwelzijn wordt in Nederland en in de Tweede Kamer een steeds belangrijker 

onderwerp. Tegelijk is het ook een onderwerp waarover veel op Europees niveau wordt 

bepaald. Daar wordt op dit moment ook gesproken over grote veranderingen in de 

veehouderij, om dierenwelzijn te verbeteren.” 

Volgens Rodenburg is de ingangsdatum van 1 januari 2023 te snel. “De gestelde termijn is 

kort, terwijl de veranderingen groot zijn. Je loopt het risico dat de veehouderij onvoldoende 

de kans en de tijd krijgt om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.” 

CDA: wet is onverstandig 

CDA-Kamerlid Derk Boswijk vindt het onverstandig om ‘natuurlijk gedrag van dieren’ ruim 

baan te geven. “Het klinkt heel sympathiek. Maar soms is het in het belang van andere dieren, 

of het dier zelf, om het natuurlijk gedrag te beperken.” Ook Boswijk vreest dat 

huisdiereigenaren door de nieuwe wet in problemen komen. 

Schouten wil niet vooruitlopen op de vraag wat boeren en huisdiereigenaren precies gaan 

merken van de nieuwe wet. “Maar ik snap de vraag om meer duidelijkheid.” De verwachting 

is dat de Tweede Kamer na de zomer in debat moet over wat onder natuurlijk gedrag van 

dieren moet worden verstaan. En of konijnen, varkens en eenden na 2023 inderdaad niet meer 

in een hok mogen zitten. 

Reactie van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers: 

Reactie NBvV op nieuwe Wet dieren 

Het hoofdbestuur van de NBvV heeft kennis genomen 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 reeds 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 
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Wilt u als vogelliefhebber lid  worden van onze Vogelvereniging Schagen en Omgeving? 

Meld u zich nu dan aan of woon een keer op de 3e dinsdag van de maand om 20.00 uur  

gerust een verenigingsavond bij. 

              Wat vindt u onder andere bij onze Vogelvereniging?  

* Als 1ste een zeer gezellige vereniging!   * Bestuur die graag voor u klaar staat.  

* Elke maand een nieuwsbrief met nuttige informatie.  * Elk jaar een Onderlinge Tentoonstelling. 

* Gezellige verenigingsavonden.   * Tentoonstellingskooien wat gratis te leen is.  

* Zeer ervaren kwekers die met deskundig advies graag voor u klaar staan. 

INSCHRIJFFORMULIER VOGELVERENIGING S&O 
Ik geef mij op als lid van Vogelvereniging S&O. 

  Aanmelden en opzeggen kan alleen schriftelijk bij: 
 Secretaris Henk van Spelden, Fresiastraat 9, 1782 NS in Den Helder. 

Ledenadministratie en Penningmeester: 
  Arie Groot, Sierkersstraat 19, 1741 SH in Schagen. Tel. 0224 - 298352 

Contributie Senioren: € 40,00 per jaar 
  Contributie Jeugdlid: € 20,00 per jaar 
  Graag overmaken op NL29 RABO 0140 8354 82 t.a.v. Penningmeester. 

Naam: 
      Straat: 
   

Postcode: 
 Woonplaats: 

  
Geb.datum: 

 Telefooonummer: 
 

Mobiel: 
  Emailadres: 

     Ik word lid per: 
     Ik ben ook lid van een andere vereniging:    JA  /  NEE 

 Zo ja, welke vereniging? 
    Ik heb reeds een kweeknummer namelijk: 

  Met het zetten van mijn handtekening geef ik expliciet toestemming om 

mijn gegevens te gebruiken voor: 
   * Administratieve- en Contributieverwerking 

  * Toezenden van uitnodigingen voor afd. bijeenkomsten 
 * Het bestellen van ringen met persoonsgebonden unieknummer 

* De database voor het organiseren van tentoonstellingen. 

Handtekening indien minderjarig handtekening door ouder: 

       

       

        


