Aan de leden van de Vaste Commissie van LNV
Onderwerp: Huis- en Hobbydierenlijst
Oosterhout, 2 september 2022
Geachte leden,
Op uw procedurevergadering van 7 september staat de brief van 6 juli 2022 van Minister Staghouwer
geagendeerd betreffende de huis- en hobbydierenlijst.
De vSKBN is blij dat er duidelijkheid komt over de diersoorten die op een goede en veilige manier in
en rondom huis gehouden kunnen worden, rekening houdend met de intrinsieke waarde van het
dier. Tegelijkertijd heeft de nieuwe regeling grote gevolgen voor een aantal stads- en
kinderboerderijen.
Het platform KleindierNed heeft inmiddels verzocht om een gesprek, waarin men een toelichting wil
geven op de impact die de voorgestelde lijst heeft op de ongeveer 40.000 georganiseerde
hobbydierhouders in Nederland. Dit verzoek is ook in de genoemde procedurevergadering
geagendeerd.
In aansluiting op dit verzoek, dat wij als lid van KleindierNed zeer ondersteunen, willen wij hierbij ook
de positie van de ca 450 stads- en kinderboerderijen in Nederland onder de aandacht brengen.
Wij stellen vast dat kinderboerderijen veelal professionele organisaties zijn met vakbekwame, goed
opgeleide medewerkers. Bovendien hebben kinderboerderijen een belangrijke educatieve functie in
het verbeteren van de relatie tussen mens, dier en milieu. Wij kunnen ons daarom niet vinden in het
feit dat stads- en kinderboerderijen in deze regeling op één lijn worden gesteld met particuliere huisen hobbydierhouders.
Wij willen u verzoeken voor onze branche een uitzondering te maken, zoals die ook voor
dierentuinen en wildopvangcentra geldt.
Onze motivatie:
• De meeste kinderboerderijen hebben professionele krachten in dienst met minimaal een
opleiding op MBO-3, maar liefst MBO-4 Dierverzorging. Er is dus aantoonbaar voldoende kennis
aanwezig om de dieren op een diervriendelijke en voor alle partijen gezonde en veilige manier te

verzorgen. De goed opgeleide medewerkers staan er borg voor dat de gehouden dieren geen
gevaar vormen voor de mens en beschermen dieren tegen ongewenst gedrag van bezoekers.
• Kinderboerderijen beschikken over voldoende kennis, ruimte en faciliteiten om dieren op een
goede manier onder te brengen, rekening houdend met de intrinsieke waarde van het dier.
• Door te voldoen aan de eisen van het vSKBN Kwaliteitsbewijs toont de boerderij aan dat men
voldoet aan alle wettelijke verplichtingen m.b.t. veiligheid, hygiëne, dierenwelzijn,
personeelsbeleid, enz.
• Een belangrijk element is het educatieve aspect van stads- en kinderboerderijen. De vSKBN is
ervan overtuigd dat mensen en dieren als onderdeel van de natuur met elkaar in balans kunnen
zijn en dat stads- en kinderboerderijen de ideale plek zijn om dit te ontdekken. Het zou daarom
een gemiste kans zijn als een aantal diersoorten in dit kader niet meer beschikbaar zijn.
Om al deze redenen zijn wij van mening dat er voor de stads- en kinderboerderijen (eventueel onder
voorwaarden) een uitzonderingspositie zou moeten gelden.
Graag worden wij in de gelegenheid gesteld om dit nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur vSKBN
Connie Raaijmakers
voorzitter

