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Geachte mevrouw Schouten, 
 
Bijgevoegd Wob-verzoek ging vandaag per aangetekende post op weg naar u. We hebben de stellige 
indruk dat het er in de WAP toch wat anders aan toe ging dan het Europese recht (samengevat in het 
Andibel-arrest) verlangt.  
 
Andibel eist dat u, alvorens beperkingen op te leggen, voor elke diersoort eenduidig wetenschappelijk 
aantoont dat die soort niet, of slechts onder strikte voorwaarden, zonder welzijnsproblemen en zonder 
gevaar voor mens en dier te houden is. Hier zien we hier een eerbiedwaardig gezelschap verwikkeld in 
een filosofische discussie over het toekennen van risicoklassen. Als je daar als gewoon mens naar kijkt, 
vraag je je af waar die wetenschappelijke studies zijn die de juridische rechtvaardiging voor uw 
toekomstige besluiten moeten vormen. We hebben de documenten die dat voor u moeten regelen nog 
niet in de literatuurlijst gezien (overigens ook niet bij uw eerdere pogingen). 
 
 
Ik keek nog even in uw Kamerbrief van 4 oktober 2018. U schrijft daarin: “De emoties lopen vaak hoog op 
en het lijkt dat mensen tegenover elkaar komen te staan,”. Naar ik aanneem hebben uw medewerkers 
aan u uitgelegd waar wij als sector staan. Om te vermijden dat we voor iemands publicitaire gemak in 
het vakje ‘emotioneel ontredderd’ worden ingedeeld, wil ik daar graag onze inbreng aan toevoegen: 
 

- Ja, u en wij als sector, wij staan diametraal tegenover elkaar. En nee, dat gaat niet over 
oplopende emoties, het gaat over democratische rechten van meer dan 600.000 burgers die 
door uw ministerie onder de voet worden gelopen. 

- Het gaat over ambtenaren die al in 2008 hun eerste valse start maakten en de sector medio 2011 
probeerden te overrompelen met een Positieflijst die als voldongen feit werd gepresenteerd (de 
mislukking van 2013). 

- Het gaat ook over een proces van inmiddels tien jaren waarin we als sector werden genegeerd 
en geschoffeerd, waarin uw voorgangers en uw ministerie weigerde kennis te nemen van de 
feiten in de houderij van bijzondere diersoorten. 

- Het gaat over uw ministerie dat zich boven de wet plaatst en zelfs weigert kennis te nemen van 
de juridische expertise die blijkbaar bij uw ambtenaren ontbreekt (of om politieke redenen 
wordt verzwegen). 

- Het gaat om een overheid die haar burgers terroriseert en juridisch ‘uithongert’ met telkens 
weer een volgend inadequaat plan, net zo lang tot die burger het opgeeft of procedureel 
schaakmat wordt gezet. 

 
  



Wij ervaren het als beledigend dat u ons opnieuw bezig wilt houden met een inadequaat frutselwerkje. 
Wij zitten te wachten op dat respectvolle verbindende gesprek waar u twee regels later in uw brief 
melding van maakt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ed Gubbels. 
 
 
Ir. Ed.J.Gubbels 
Secretaris PVH 
www.huisdieren.nu 
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