
Van: Adrianow, A.B. (Bianca)] Namens Hendrix, drs. L.E.M. (Lieke) 
Verzonden: maandag 28 mei 2018 11:34 
Aan: 'Ed.J.Gubbels'; 'info@huisdieren.nu'  
CC: Timmer, drs. A.P. (André)  
Onderwerp: Korte update positieflijst huisdieren 
 

Geachte heer Gubbels,  
  
Met deze mail wil ik u als belanghebbende van de positieflijst huisdieren kort informeren over de 
voortgang. 
  
De PAC (Positieflijst Advies Commissie) heeft aangegeven de komende weken haar advies over de 
beoordelingssystematiek te willen afronden. Met dit advies ligt er dan een vereenvoudigde, 

wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek die leidt tot een risicobeoordeling voor het 
houden van een diersoort. Uw organisatie zal op een later moment de gelegenheid krijgen om op de 
beoordelingssystematiek te reageren. 
  

Nadat de beoordelingssystematiek is vastgesteld en diersoorten daadwerkelijk beoordeeld zijn, kunnen 
ze onderling worden gerangschikt van lage naar hoge risico's voor dierenwelzijn en gevaar voor mens 

en dier. Diersoorten in de categorie met de laagste scores worden op de positieflijst geplaatst en 
mogen daarmee door iedereen worden houden.  
  
In deze fase is met de Minister gesproken over de vraag hoe om te gaan met diersoorten die niet op 
de positieflijst terecht zullen komen. De inzet is om -voordat de systematiek in werking treedt- zoveel 
mogelijk duidelijkheid te geven over de mogelijkheden om deze diersoorten te houden (via 
vrijstellingen of ontheffingen). Daarbij is van belang om diersoorten die niet op de positieflijst komen 

verder te onderscheiden in een categorie met de hoogste risico's (hoogste risicocategorie) en overige 
diersoorten (middelste risicocategorie). Voor diersoorten in de hoogste risicocategorie is de 
verwachting dat het particulier houden van deze dieren middels ontheffing lastig zal worden.  
 
Voor diersoorten uit de middelste risicocategorie wil de Minister de mogelijkheden om deze dieren te 
houden mede afhankelijk stellen van de verantwoordelijkheid die houdersorganisaties -en wellicht ook 

de sector- willen nemen en de inzet die ze daarvoor willen doen. De minister wil ruimte bieden voor 

initiatieven van specialistische houders die zich kunnen en willen organiseren om het houden van 
bepaalde diersoorten mogelijk te maken door de verantwoordelijk op zich te nemen voor een privaat 
kwaliteitssysteem. Daarbij geeft de minister vooraf geen specifieke vorm mee. Belangrijk is dat het 
systeem gericht moet zijn om het vergroten van het welzijn van het dier en/of de veiligheid van mens 
en dier en in moet gaan op de borging. 
  

De vraag is nu of houders -al dan niet in samenwerking met sector en/of dierenwelzijnsorganisaties- 
bereid zijn initiatief te nemen om hiertoe een verkenning te starten. Mocht het antwoord daarop ja zijn 
en de verkenning leiden tot een concreet voorstel dan zal de minister dit -na reactie van alle 
belanghebbenden op het voorstel te hebben gevraagd- op haar merites beoordelen.  
  
De minister heeft gevraagd om ambtelijk te polsen of georganiseerde houders bereid zijn initiatief te 
nemen om een verkenning te starten. Daartoe heeft op dinsdag 14 mei op ambtelijk niveau een 

gesprek plaatsgevonden met de PVH als platform voor houdersorganisaties. De PVH beraadt zich 
momenteel op een reactie. 

  
Mocht u naar aanleiding van deze update vragen hebben en mij of André Timmer (projectleider 
positieflijst huisdieren) willen spreken, dan zijn wij daar gaarne toe bereid. U kunt daartoe contact 
opnemen met ons.  
  
  

Met vriendelijke groet, 
  
Lieke Hendrix 
  
  



  
  

 
 

 
 


