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Geachte mevrouw De Mooij, 

Op 10 maart 2015 heb ik namens de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit bezwaar 
gemaakt tegen het besluit tot plaatsing van de soort konijn op tabel 1 van bijlage 1 bij de Regeling 
houders van dieren. Op 12 maart 2015 heb ik eveneens namens de Stichting Platform Verantwoord 
Huisdierenbezit bezwaar gemaakt tegen de plaatsing van verschillende soorten muntjaks en 
mazama’s op tabel 3 van bijlage 1 bij de Regeling houders van dieren.  

De termijn voor het indienden van bezwaarschriften tegen de plaatsing op voornoemde tabel 1 van het 
konijn en voornoemde tabel 3 van de muntjaks en mazama’s liep af op maandag 16 maart 2015, de 
eerste werkdag zes weken gerekend vanaf de dag na bekendmaking. De eerste termijn voor het 
nemen van een besluit op het bezwaar liep derhalve af op 27 april 2015.  

Bij brief van 17 april 2015 heeft u de termijn voor het nemen van een beslissing op beide 
bezwaarschriften verlengd met 6 weken. Daarmee kwam de tweede termijn voor het nemen van een 
beslissing op het bezwaarschrift ten einde op 8 juni 2015. 

Bij brief van 17 april 2015 heeft u voorts een termijn van vier weken geboden voor het indienen van de 
nadere motivering bij het bezwaarschrift inzake de muntjaks en mazama’s. Deze nadere motivering 
heeft u ontvangen op 15 mei 2015. Daarmee komt de termijn voor het nemen van een besluit op het 
bezwaarschrift tegen de plaatsing van muntjaks en mazama’s vandaag, 6 juli 2015, ten einde.  

Daar ik u verzocht heb de bezwaren gevoegd te behandelen, kan ik accepteren dat de termijn voor 
het nemen van een beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen de plaatsing van de soort konijn op 
tabel 1 van bijlage 1 bij de Regeling houders van dieren is overschreden. Echter, dit geldt niet voor de 
beslissing op het bezwaarschrift inzake de muntjaks en mazama’s. 

Gelet op het bepaalde in de artikelen 7:10 Awb, 6:2 Awb en 4:17 Awb stel ik u derhalve in gebreke 
voor het nemen van een beslissing op mijn bezwaarschriften van 10 maart 2015 en 12 maart 2015.  

Ik wil u hierbij voorstellen de hoorzitting te laten plaatsvinden op woensdag 15 juli a.s. Daarbij stel ik 
voor tijdens deze hoorzitting, gelet op de inhoudelijke samenhang, ook het bezwaarschrift dat ik op 10 
juni 2015 bij u heb ingediend en dat op 12 juni 2015 door u is ontvangen, inzake het niet in 
behandeling nemen van een aanvraag voor plaatsing op de positieflijst van de Grootoorspringmuis. 
Dit bezwaarschrift heeft uw kenmerk 492-12242. 

Ik stel u voorts in de gelegenheid om op uiterlijk 20 juli 2015 een beslissing op de bezwaarschriften 
van 10 maart 2015 en 12 maart 2015 te nemen. Mocht u niet binnen deze termijn een beslissing op de 
bezwaarschriften nemen dan verbeurt u ambtshalve de dwangsom als bedoeld in artikel 4:17 lid 2 van 
de Algemene wet bestuursrecht. Tevens zal  ik in dat geval namens de Stichting Platform 
Verantwoord Huisdierenbezit onverwijld beroep instellen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. Mr. E. Philippi-Gho 


