
 
Van: Ed Gubbels  

Verzonden: woensdag 17 april 2019 11:59 
Aan: Hendrix, Lieke (directeur DAD) 

CC: Secretariaat PVH; Schouten, Carola (Min. LNV) 

Onderwerp: Persoonsgegevens op de PVH-website 

 
Geachte Lieke Hendrix, 
 
In antwoord op uw brief van 2 april 2019 is vandaag bijgevoegde reactie met bijlagen per 
aangetekende post naar u verzonden. Uiteraard zijn wij na de brieven van de heer Goet en van u te 
rade gegaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij menen dat wij op he vlak van privacy u en uw 
collega’s geen onrecht aandoen met de uitgangspunten zoals die in de bijgevoegde brief verwoord 
en gemotiveerd zijn. 
 
Wat er veranderd is nadat de heer Goet op 7 november 2018 zijn brief stuurde, is dat wij er 
gewetensvol naar streven om telefoonnummers en e-mailadressen volledig te verwijderen, ook als 
die in het aftitelingsblok van uw mails staan. We hebben daar in het verleden wat minder goed 
(eigenlijk niet) over nagedacht, daarvoor excuses, maar proberen dat nu beter te doen. 
 
Ik las nog even de laatste alinea in de brief van de heer Goet. Hij schrijft daarin dat als we niet doen 
wat hij wil, de medewerkers van LNV niet meer met PVH communiceren. Dat hier gebruikte woord 
‘communiceren’ ervaren wij als een ernstig eufemisme. We hebben geen herinnering aan enig 
moment dat uw ambtenaren langs kwamen om van gedachten te wisselen, te horen hoe de sector 
de situatie beoordeelt en de oplossingen ziet. Dat is dus niet persé een straf. 
 
Ook in het voorbeeld waar de heer Goet in zijn tweede alinea op doelt, kwamen jullie mensen alleen 
maar langs om te melden dat als we voor eigen rekening goed ons best doen en een 
kwaliteitssysteem opbouwen, we misschien wel een paar diersoorten ‘onder voorwaarden’ mogen 
houden. Zo niet dan worden ze gewoon verboden !!  
Hoe krijg je het verzonnen? Hoe durf je met dit soort verhaaltjes de straat op te gaan? Het zou niet 
verkeerd zijn als het ministerie zich na al die jaren van het veroorzaken van ellende in onze sector 
eens liet informeren door een bekwaam jurist. Voor communicatie over de wettelijke kaders en de 
inhoud moeten we kennelijk bij de bestuursrechter zijn. Dat spijt ons vreselijk, maar het is al jaren 
niet anders. 
 
We blijven dat herhalen, wij waren altijd en zijn nog steeds bereid om het overleg over de borging 
van dierenwelzijn met het ministerie aan te gaan. Die Positieflijst, dat wordt niks, dat kan niet binnen 
de geldende wet- en regelgeving bij de financiële middelen die jullie daarvoor over hebben. We 
zullen dus wat anders moeten en dat moeten we samen doen, wil het lukken.  
 
Fijne Paasdagen,  
 
Ed Gubbels. 
 
PS. Omdat ik niet over het e-mailadres van de heer Goet beschik, heb ik de minister gekopieerd op 
deze mail. Ik neem aan dat dat geen probleem is, haar medewerkers zullen vast wel bereid zijn de 
mail door te sturen. 
 
Ir. Ed.J.Gubbels 
Secretaris PVH 
www.huisdieren,nu 

http://www.huisdieren,nu/

