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Geachte Staatssecretaris. 
  
Blijkens uw brief van 28 januari 2015 bent u voornemens per 1 februari 2015 de Positieflijst  
huisdieren in werking te laten treden. 
 
Uit Europese Jurisprudentie blijkt dat de instelling van een positieflijst een belemmering vormt van het 
vrije verkeer van goederen. Een dergelijke beperking van het vrije verkeer van goederen moet nood-
zakelijkerwijs berusten op een grondige evaluatie van het risico dat wordt gesteld door de lidstaat die 
zich op artikel 36 VWEU beroept.  
 
Aangezien artikel 36 VWEU een restrictief uit te leggen uitzondering op de regel van het vrije verkeer 
van goederen binnen de Gemeenschap is, moeten de nationale autoriteiten die zich daarop beroe-
pen, bovendien in elk concreet geval op basis van de resultaten van internationaal wetenschappelijk 
onderzoek aantonen dat hun regeling noodzakelijk is voor een doeltreffende bescherming van de in 
die bepaling bedoelde belangen. Voorts moet de opstelling van de lijst berusten op objectieve en niet-
discriminerende criteria. 
 
In uw brief van 28 januari 2015 geeft u aan dat Wageningen Universiteit Livestock Research (WUR) in 
samenwerking met de Positieflijst Expert Commissie (PEC) op uw verzoek de methode in het afgelo-
pen half jaar heeft uitgewerkt tot een werkwijze waarmee op een inzichtelijke, consequente en verant-
woorde manier een weloverwogen welzijn- en gezondheidrisico-inschatting voor het dier en een  
gevaarrisico inschatting voor de mens kan worden opgesteld. Hiervoor zijn een algemeen overzichts-
document met de bevindingen (excerpt), argumentatiekaart en beoordelingsformulier ontwikkeld. 
Naast deze documenten wordt er, blijkens uw brief, tevens gebruik gemaakt van een beoordeling van 
het zoönoserisico opgesteld door de NVWA. 
 
Voornoemde documenten worden voorgelegd aan de Positieflijst Advies Commissie (PAC) voor het 
opstellen van het definitieve plaatsingsadvies. 
 
 

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken 
 

Nootdorp, 29 januari 2015 
 
Betreft: Wob-verzoek aangaande de totstandkoming 
van de positieflijst huisdieren 



  
Ik verzoek u om in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur mij de volgende documenten te 
doen toekomen: 
 
 

1. De beschrijving van de methode voor de welzijns- en gezondheidrisico-inschatting zoals ontwikkeld 
door de WUR in samenwerking met de PEC ten behoeve van de Positieflijst huisdieren; 

2. Het excerpt, de argumentatiekaart het beoordelingsformulier en de beoordeling van het zoönoserisico 
voor alle diersoorten die beoordeeld zijn voor de Positieflijst huisdieren, dus de Tabel 1, Tabel 2 en de 
Tabel 3-soorten; 

3. Het definitieve advies van de PAC aangaande de nu op de Positieflijst huisdieren opgenomen soorten, 
dus de Tabel 1, Tabel 2 en de Tabel 3-soorten; 

4. Een overzicht van de soorten die nog beoordeeld moeten worden ten behoeve van de Positieflijst, het-
geen blijkens eerdere informatie betreft 160 diersoorten die op de eerder lijst van geïnventariseerde 
soorten staan plus de diersoorten die zijn aangemeld in de procedure die door u is opengesteld in perio-
de 21 juli 2014 tot en met 31 december 2014 minus de reeds door u beoordeelde soorten.  

5.  Wanneer er in bovengenoemde documenten gebruik is gemaakt van wetenschappelijke studies of 
 gegevens verzoek ik u deze of althans een overzicht daarvan tevens aan mij te doen toekomen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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