
 
 

 
 
 
Aan mevrouw S. Dijksma 
Staatssecretaris van Economische Zaken 
Postbus 20401 
2S00 EK Den Haag 
 
Onderwerp: Invoering Positieflijst Zoogdieren, een formeel verzoek 

Otterlo, 27-06-2013 
 
 
Geachte mevrouw Dijksma, 
 
Onlangs hebben wij kennis genomen van de concept Positieflijst zoogdieren. Behoudens veel andere 
kritiek die wij hebben (onder andere dat u hiermee geen enkele bijdrage levert aan de borging van 
dierenwelzijn), constateren wij dat slechts 90 van de circa 5400 soorten zoogdieren zijn beoordeeld. 
 
De weigering om een soort op de Positieflijst te plaatsen, vormt een inbreuk op het Europese verdrag. 
Het Andibel-arrest (C219/07) geeft aan, dat dit onder strikte voorwaarden is toegestaan, de soorten 
moeten dan op bepaalde criteria zijn getoetst. Die criteria staan in artikel 1.4 van het “Besluit Houders 
van dieren”. Bij de keuze van de 90 soorten zijn onterechte criteria toegepast: ‘het voorkomen in 
Nederland’ en ‘het aangemeld zijn door houders’ worden niet in artikel 1.4 gemeld. 
Omdat de voorgestelde regelgeving uitgaat van een absoluut houderij-verbod voor soorten die niet in 
de groene of de paarse lijst zijn opgenomen, moeten wij constateren dat voor ruim 5300 soorten 
zoogdieren, zonder enige motivering, een houderij-verbod van kracht gaat worden. 
 
In de begeleidende brief bij regelgeving geeft u aan dat nog niet beoordeelde soorten ‘op verzoek’ 
kunnen worden beoordeeld. Gezien de toegepaste methode moeten wij vrezen dat dit aanvullende 
beoordelingstraject lang gaat duren. Gedurende dit proces blijft het houderij-verbod in stand. Naar 
onze overtuiging is dit een ernstige en ongemotiveerde handelsbelemmering welke zonder meer in 
strijd is met het Europese recht. 
 
Wij verzoeken u daarom dringend om, voorafgaand aan de invoering van de Positieflijst zoogdieren 
(en de daaraan gekoppelde handelsbelemmeringen), de overige ruim 5300 soorten toe te staan (op 
de groene lijst te plaatsen), eventueel ervoor zorg te dragen dat deze soorten vóór de invoering van 
de regelgeving worden beoordeeld. 
Aan deze beoordeling kleven overigens naar onze opvatting bezwaren omdat de door de WUR 
aangereikte beoordelingsmethode de wetenschappelijke en juridische toets der kritiek niet zal kunnen 
doorstaan. Maar het is uiteraard aan u om hier uw eigen oordeel over te hebben en hierin uw eigen 
keuze in te maken. 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet 
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Voorzitter Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) 
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