Platform Verantwoord Huisdierenbezit,
p/a Wesselseweg 32,
Postbus 64,
3770 AB Barneveld

Aan de heer dr. H.Bleker,
Staatssecretaris van EL&I,
Barneveld, 22 juni 2011.

Geachte heer Bleker,

Naar aanleiding van uw uitnodiging (Ref: 198656) te participeren in het consultatietraject t.b.v. de Positieflijst
zoogdieren hebben wij op donderdag 9 juni jl. overleg gehad met de auteurs van de WUR-rapporten 345 en
408 aangaande de systematiek om te komen tot de opstelling van genoemde lijst.
De basis, het opbouwen van een database waarin de relevante literatuur wordt verzameld, achten wij
uitermate zinvol. Daarmee krijgen we zicht op potentiële bedreigingen voor het welzijn van gehouden dieren.
Voor een deel maakt het ook een einde aan de zinledige welles-nietes discussies die te vaak plaatsvinden
tussen mensen met verschillende visies op dierhouderij.
Wij willen u laten weten dat wij ernstig bezorgd zijn over de door u (eigenlijk door uw voorgangers) gekozen
route om te trachten dierenwelzijn te borgen met behulp van Positieflijsten.
Onze bedenkingen bij de systematiek en onze bevindingen in het overleg heb ik bijgevoegd bij deze brief.
De voor u belangrijkste aspecten vindt u onder de punten 7. en 8. in dat document:
-

Zoals wij dat begrijpen uit de tekst van het Andibel-arrest is de voorgestelde systematiek juridisch
zeer aanvechtbaar. Wij menen op een aantal punten een (voor de systematiek) fatale strijdigheid te
zien.

-

Ook vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn er kanttekeningen te plaatsen. Het is de vraag hoe
wetenschappelijk verantwoord een toetsingsmethode is waarvan, door de ontwikkelaars, op
voorhand werd vastgesteld dat die de essentiële afweging mist.

Wij willen u opnieuw heel dringend vragen om met ons samen te werken aan het opzetten van een
systematiek die gebaseerd in op ‘minimum-eisen voor de houderij’ in combinatie met een ‘Negatieflijst’,
voortvloeiend uit de criteria die het Andibel-arrest aangeeft.
Na al die jaren van eindeloos polderen over positief- en negatieflijsten moeten we niet opnieuw een proces
van jarenlange meningsverschillen in gaan. Wij, het PVH, zouden samen met de overheid concrete stappen
willen zetten om het welzijn van gezelschapsdieren juridisch te borgen.
met vriendelijke groet,
namens het Platform Verantwoord Huisdierenbezit,

ir. Ed.J.Gubbels,
secretaris PVH.
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