----- Original Message ----From: Fröling, mr. M.D. (Miranda)
To: Undisclosed recipients:
Sent: Monday, June 25, 2012 5:36 PM
Subject: Positieflijst enquete en risicoanalyse

Geachte heer, mevrouw,
In deze mail vraag ik uw aandacht voor en betrokkenheid bij de laatste fasen van het opstellen
van de positieflijst voor zoogdieren.
Het onderzoek tot het opstellen van de positieflijst voor zoogdieren is nog in volle gang. De
termijn voor het invullen van de enquête op www.positieflijst.nl is in principe verstreken.
Toch wil ik opnieuw uw aandacht vestigen op deze enquête, specifiek voor het invullen van
informatie over welke zoogdieren en hoeveel van welke soort er worden gehouden.
Doel is een zo volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de zoogdiersoorten en de aantallen
zoogdieren die worden gehouden. Aan de hand van deze informatie zal worden bepaald welke
zoogdiersoorten gaan worden beoordeeld voor al dan niet plaatsing op de positieflijst. Op
basis van informatie over het natuurlijke gedrag, het welzijn en het gedrag van zoogdieren
onder gehouden omstandigheden zal de Wageningen UR, Livestock Research, samen met u
de mogelijke welzijnsrisico’s bepalen. Zoogdiersoorten die niet in beeld zijn, kunnen
uiteraard niet worden beoordeeld en komen dus bij voorbaat niet op de lijst.
De informatie kan worden ingevuld via de enquête (individueel), of voorzover u al beschikt
over betrouwbare informatie over aantallen gehouden zoogdiersoorten per e-mail
(positieflijst@wur.nl), liefst uitgesplitst per dierhouder. Voor alle zoogdieren die worden
gehouden, met uitzondering van de kat, de hond en het productiedier, kan deze informatie
worden aangeleverd. Tot 9 juli a.s. is er nog de mogelijkheid om deze gegevens door te
geven.
Verder zal, zoals al aangegeven, uw organisatie ook worden betrokken bij de beoordeling van
de informatie per zoogdiersoort teneinde de positieflijst te kunnen samenstellen. Hiertoe wil
ik u vragen bij voorkeur ten minste 10 (algemeen) inhoudelijk deskundigen over dieren aan te
wijzen die uw organisatie kunnen vertegenwoordigen. In augustus/september van dit jaar
zullen deze personen door Wageningen UR, Livestock Research worden benaderd om hieraan
mee te werken. Zou u mij de namen en e-mailadressen van deze deskundigen willen
toesturen? Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Miranda Fröling
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