
Van: Timmer, drs. A.P. (André)  
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 16:47 
Aan: Ed.J.Gubbels  
CC: Regeer, mr. B. (Bernadette); Boonstra, Jan (WG Herpeten)  
Onderwerp: FW: Over de aankondiging van een klachtenbrief van het PVH...... 
 
Geachte heer Gubbels, beste Ed, 
 
Dank voor onderstaand bericht, 
 
Het signaal dat de PVH gaf dat de informatievoorziening van RVO onzekerheid oplevert bij houders over 
de wettelijke mogelijkheden om een diersoort te houden hebben we inmiddels opgepakt. 
LNV vind het belangrijk dat houders op eenvoudige wijze kunnen vinden wat is toegestaan en wat niet. 
En informatievoorziening bij RVO is bij nader inzien complexer dan nodig. 
RVO is aan het kijken hoe dit aangepast kan worden. De verwachting van RVO is dat de informatie op de 
website zeer snel -waarschijnlijk al vandaag- is aangepast. 
 
Door als PVH rechtstreeks duidelijk te maken wat haar dwars zit en daar eerst het gesprek over aan te 
gaan kan LNV daarop een passend antwoord geven. 
Wat LNV betreft een fijne manier van werken, waarmee wederzijds het vertrouwen kan groeien die 
nodig is om goed samen te werken ten behoeve van het dierenwelzijn. 
 
We betreuren het daarom dat PVH er voor kiest een klachtenbrief te sturen en breed te verspreiden en 
hopen dat de relatie in de toekomst zal normaliseren. 
 
Dat gezegd hebbende, zie ik de klachtenbrief met belangstelling tegemoet. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
André Timmer 
Projectleider positieflijst huisdieren 
Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
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Van: Ed.J.Gubbels  
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 10:07 
Aan: Timmer, André (min. LNV); Regeer Bernadette (min EZ)  
CC: Boonstra, Jan (WG Herpeten); Secretariaat PVH  
Onderwerp: Over de aankondiging van een klachtenbrief van het PVH...... 
 
Beste André en Bernadette, 
 
Ik had jullie een terugmelding beloofd over je verzoek tot voor-inzage van de brief aan de minister. We 
hebben overlegd en besloten jullie geen voor-inzage te geven. ik neem aan dat je begrip hebt voor de 
overwegingen bij die keuze: 
 

- Wij, de houders van bijzondere diersoorten, zitten al sinds medio 2011 in het proces gericht op 
het ruimen van onze sector. Daarin werden we door de directie DAD vooral genegeerd en 
geschoffeerd. Op argumenten en overwegingen die wij inbrachten, kregen we vrijwel nooit enige 
reactie. Jullie koesterden je relatie met de anti-lobby, wij werden meestal straal genegeerd. Je 
zou een en ander kunnen naslaan in de klacht die wij op 15 februari 2017 indienden. 
 

- In onze gesprekken gaven jullie aan loyale ambtenaren te zijn die slechts uitvoering geven aan 
een politiek besluit, het staat in het regeeraccoord, dus gaan we het doen. De directie DAD 
claimt enig soort van verantwoordelijkheid te hebben voor de gang van zaken in onze sector 
maar weigert principieel en structureel om kennis te nemen van de feitelijkheden in onze 
houderijen. De ambitie van directie DAD in deze zaak (ook die van jullie) reikt niet verder dan, 
zonder enige morele afweging, de politieke bazen ter wille te zijn. 
 

In dit licht bezien lijkt het niet verstandig om jullie in de gelegenheid te stellen allerlei kleine reparaties 
uit te voeren om daarmee te vermijden dat de minister lastige vragen krijgt. We zouden dan immers 
meewerken aan het streven naar een soepel en geruisloos ruimingsproces. Uiteraard, jullie zien dat als je 
taak, maar het is absoluut strijdig met onze belangen. 

 
Groet, Ed. 
 
 
Ir. Ed.J.Gubbels 
Secretaris PVH 
www.huisdieren.nu 
 
 

http://www.huisdieren.nu/

