
 
 

Otterlo, 15 april 2015. 
 
Aan de leden van het Bestuurlijk Overleg Positieflijst, 
 
Enige tijd geleden werden we overvallen door een wonderbaarlijke verandering van 
de naam ‘Positieflijst Zoogdieren’ naar ‘Huisdierenlijst’. Deze nieuwe term wordt 
gehanteerd door de RVO en we mochten die ook al uit de mond van de 
staatssecretaris tijdens een overleg in de Tweede Kamer optekenen. Zij liet ter 
toelichting weten dat het gaat om ‘dieren, die je in je eigen huis houdt’. Duidelijker 
over de over de lekenbeleving van de term (en schadelijker voor de beeldvorming 
over de sector) kon ze niet zijn. 
 
Deze naamswijziging doet op een aantal manieren geen recht aan waar de 
werkelijkheid over gaat. In het laatstgehouden Bestuurlijk Overleg begreep ik dat dit 
‘ergens’ besloten was. Waar werd mij niet duidelijk, mogelijk komt dit uit de hoek van 
de PR-afdeling van EZ, om het voor de burgers ‘lekker simpel’ te houden. Maar 
simpelheid mag de werkelijkheid geen geweld aandoen. Ze mag al helemaal geen 
valse suggesties wekken en de verwarring zaaien zoals die kennelijk bij de 
staatssecretaris ontstond. 
 
Voor het zover is, dat deze naamswijziging inburgert en de weg terug naar ‘de 
Positieflijst’ moeilijker wordt, verzoek ik de terminologie in het Bestuurlijk Overleg te 
agenderen. 
 
De betekenis en zeker de associatie die huisdier oproept is een dier dat je in huis 
hebt voor de gezelligheid. Verreweg de meeste gehouden soorten verblijven niet in 
de woning en worden ook niet gehouden voor de gezelligheid. Huisdieren zijn veelal 
aaibare soorten die in huis verblijven zoals de hond en kat, tamme muizen en ratten, 
hamsters en cavia’s. Verder treffen we aan de parkiet en kanarie. Natuurlijk zijn er in 
veel mindere mate ook nog wel enkele andere soorten aan te treffen, maar die zijn 
verwaarloosbaar waar het gaat over de gezelligheid. Zo zijn dieren in aquarium en 
terrariums geen gezelschapsdieren, maar hobbydieren. Daarbij verblijven veel 
reptielen van de lente tot het najaar in buitenverblijven en worden in de winter 
vanwege klimatologische redenen binnen gehaald. Deze noodzaak promoveert deze 
dieren op geen enkele wijze tot huisdier. Zelf ben ik houder van postduiven en ik kan 
met de beste wil van de wereld in mijn duiven geen huisdieren zien. Ook de andere 
20.000 houders van postduiven zullen dat niet anders zien. Ook de meer dan 
100.000 vogelhouders, die onder andere kanaries en parkieten kweken, zien hun 
vogels in de volières zeker niet als huisdier, maar als hobbydier. Mensen met een 
parkje met kangoeroes hebben geen huisdieren maar hobbydieren en dat is 
eveneens van toepassing voor mensen die landbouwhuisdieren houden.  



Ik neem aan dat ik mijn stelling voldoende duidelijk heb gemaakt: indien je de 
soorten op de Positieflijst gaat betitelen als ‘huisdieren’, wordt de werkelijkheid 
geweld aangedaan. De term ‘Huisdierenlijst’ wekt bij de burger foutieve suggesties. 
 
In de publieke opinie worden we nu al geconfronteerd met het foutieve beeld dat 
ontstaat. Iedereen zal beamen dat je een kangoeroe niet in je huis moet houden 
evenmin als de gehouden landbouwdieren. Verreweg de meeste dieren die als 
hobbydier worden gehouden, staan straks op de ‘Huisdierenlijst’ en dat zal 
verwondering en zelfs verontwaardiging wekken. Niet onterecht, want kangoeroes, 
zwanen, eendensoorten, steenbokken, steppenzebra’s, dwergzwijnen, en noem 
maar op, horen niet in het huis te worden gehouden.  
 
Omwille van de houders, maar ook omwille van een foutieve beeldvorming bij de 
burgers en, niet in de laatste plaats, ter vermijding van een foutief en suggestief 
taalgebruik, dring ik aan om de lijst bij de juiste naam te benoemen en gewoon weer 
te spreken over een Positieflijst Zoogdieren, niet alleen in het Bestuurlijk Overleg, 
maar ook in de communicatie van EZ en de RVO naar buiten.  
 
Ik meen er van uit te mogen gaan dat het Bestuurlijk Overleg Positieflijsten over 
voldoende gezag beschikt om deze dwaling ongedaan te maken. Mocht dit niet het 
geval zijn dan wil ik nu reeds te melden dat wij als PVH alle middelen zullen 
aanwenden om onze visie hierop wereldkundig te maken. Wij zijn dan genoodzaakt 
de publiciteit te zoeken om naar de burger toe duidelijk te maken, dat er door EZ 
voor een (tendentieuze) terminologie wordt gekozen die tot schade is voor de 
beeldvorming over de houders van dieren. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Ton Ebben, 
Voorzitter PVH. 
 
 


