
Van:	  Ed.J.	  Gubbels	  	  
Verzonden:	  maandag	  8	  juni	  2015	  16:02	  
Aan:	  Dijksma,	  mevr.	  Sharon	  (min.	  EZ)	  	  
CC:	  Hoogeveen,	  Hans	  (DG	  EZ);	  2.	  Ebben,	  Ton	  (voorzitter	  PVH);	  2.	  Secretariaat	  PVH	  	  
Onderwerp:	  Opnieuw	  een	  klacht	  
	  
Geachte	  mevrouw	  Dijksma,	  
	  
Nadat	  onze	  zoveelste	  poging	  op	  niets	  uit	  liep	  om	  tot	  redelijk	  overleg	  met	  uw	  ministerie	  te	  komen	  over	  de	  
juridische	  implicaties	  van	  de	  Europese	  regelgeving	  voor	  de	  opstelling	  van	  de	  Positieflijst,	  hebben	  we	  u	  
maar	  weer	  eens	  een	  brief	  gestuurd.	  U	  zult	  die	  inmiddels	  hebben	  gelezen,	  voor	  de	  zekerheid	  sluit	  ik	  die	  
nogmaals	  bij.	  
	  
Op	  initiatief	  van	  PVH	  vond	  er	  een	  tweetal	  gesprekken	  plaats	  met	  de	  behandelend	  ambtenaar,	  drs.	  Paul	  
Bours,	  om	  tekst	  en	  uitleg	  te	  geven	  over	  de	  Europese	  juridische	  spelregels	  rond	  de	  Positieflijst.	  Tot	  een	  
derde	  gesprek	  en	  het	  trekken	  van	  conclusies	  kwam	  het	  niet	  meer,	  de	  heer	  Bours	  bleek	  plots	  zo	  druk	  met	  
andere	  zaken,	  dat	  hij	  helaas	  geen	  tijd	  meer	  had	  voor	  verder	  overleg.	  	  
	  
Tot	  onze	  verbijstering	  kwam	  ons	  ter	  ore	  dat	  de	  heer	  Bours	  wèl	  tijd	  bleek	  te	  hebben	  voor	  nader	  overleg	  
met	  Dierenbescherming	  en	  de	  stichting	  AAP.	  Kennelijk	  heerst	  er	  in	  die	  kringen	  enige	  frustratie	  over	  het	  
ontbreken	  van	  de	  steekhoudende	  argumenten	  die	  tot	  een	  ‘korte’	  Positieflijst	  leiden.	  Men	  zou,	  zo	  horen	  
wij	  uit	  kringen	  rond	  de	  gespreksdeelnemers,	  overlegd	  hebben	  over	  mogelijkheden	  het	  proces	  in	  de	  PEC	  
en	  de	  PAC	  in	  de	  gewenste	  richting	  bij	  te	  stellen.	  
Uiteraard	  zijn	  wij	  er	  niet	  bij	  geweest,	  beschikken	  wij	  slechts	  over	  verslaggeving	  uit	  tweede	  hand.	  Wellicht	  
zou	  u	  ons	  een	  verslag	  van	  dit	  overleg	  kunnen	  doen	  toekomen	  opdat	  ook	  wij	  de	  details	  kennen	  van	  
hetgeen	  daar	  aan	  de	  orde	  kwam.	  
	  
Wij	  nemen	  deze	  zaak	  daarom	  zo	  serieus,	  omdat	  de	  heer	  Bours	  bij	  ons	  bekend	  staat	  als	  een	  fervent	  
antidierhouderij-‐man	  die	  er	  niet	  zo	  lang	  geleden	  op	  zijn	  Facebook-‐pagina	  nog	  prat	  op	  ging,	  te	  zijn	  
opgeleid	  door	  stichting	  AAP.	  Hij	  schuwde	  het	  in	  2013	  niet	  openlijk	  kritiek	  te	  hebben	  op	  PVH	  omdat	  wij	  
ons	  niet	  konden	  vinden	  in	  de	  Positieflijst	  van	  2013	  (waarvan	  ook	  u	  hebt	  vastgesteld	  dat	  die	  maar	  beter	  
van	  tafel	  kon).	  Als	  u	  dat	  op	  prijs	  stelt,	  stuur	  ik	  u	  de	  screenshots	  van	  de	  genoemde	  Facebook-‐pagina’s	  
graag	  toe.	  
	  
Waar	  het	  in	  z’n	  kern	  om	  gaat,	  na	  jaren	  van	  vechten	  (sinds	  juni	  2011)	  tegen	  een	  overheid	  die	  omwille	  van	  
een	  politiek	  doel	  de	  Europese	  regelgeving	  probeert	  te	  omzeilen	  en	  daarmee	  een	  aanzienlijk	  deel	  van	  de	  
Nederlandse	  bevolking	  wil	  duperen,	  hebben	  wij	  behoefte	  aan	  een	  behandelend	  ambtenaar	  die	  àlle	  
maatschappelijke	  partners	  serieus	  neemt.	  Wij	  voelen	  ons	  voor	  de	  zoveelste	  keer	  geschoffeerd	  door	  uw	  
ministerie	  en,	  dat	  zult	  u	  begrijpen,	  de	  maat	  is	  eigenlijk	  wel	  vol.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
Ir.	  Ed.J.	  Gubbels,	  
Secretaris	  PVH,	  
www.huisdieren.nu	  
	  


