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Platform Verantwoord Huisdierenbezit,  
p/a Arnhemseweg 109  
6731 BR Otterlo 
 
Aan	  mevrouw	  S.	  Dijksma	  
Staatssecretaris	  van	  Economische	  Zaken	  
Postbus	  20401	  
2500	  EK	  Den	  Haag	  
	  

Onderwerp:	  de	  WUR-‐methode	  t.b.v.	  Positieflijsten,	  principieel	  ondeugdelijk	  

Otterlo,	  25-‐10-‐2013	  

Geachte	  mevrouw	  Dijksma,	  

Opnieuw	  wenden	  wij	  ons	  tot	  u	  met	  een	  punt	  van	  aandacht.	  We	  hebben	  onlangs	  prof.dr.	  B.M.	  Spruijt,	  
hoogleraar	  ‘Ethology	  and	  Welfare’	  van	  de	  Faculteit	  voor	  Beta	  Wetenschappen	  van	  de	  Universiteit	  van	  
Utrecht	  verzocht	  een	  oordeel	  te	  geven	  over	  de	  ethologische	  aspecten	  en	  de	  zeggingskracht	  van	  de	  door	  u	  
gebruikte	  WUR-‐methode	  voor	  het	  vaststellen	  van	  Positieflijsten.	  

Zijn	  conclusie	  is	  helder,	  met	  deze	  methode	  kunt	  u	  géén	  wetenschappelijk	  verantwoorde	  uitspraken	  doen	  
over	  het	  welzijn	  van	  gehouden	  dieren	  van	  de	  aldus	  beoordeelde	  soorten.	  De	  methode	  voldoet	  daarmee	  
niet	  aan	  de	  in	  het	  Andibel-‐arrest	  gestelde	  eis	  van	  objectieve	  niet-‐discriminatoire	  criteria.	  Een	  aantal	  details	  
ter	  onderbouwing	  van	  zijn	  conclusie	  vindt	  u	  in	  bijgevoegd	  schrijven	  van	  prof.	  Spruijt.	  

Daarmee	  vervalt	  het	  fundament	  voor	  de	  hele	  exercitie	  waar	  uw	  ministerie,	  ten	  koste	  van	  heel	  veel	  
gemeenschapsmiddelen,	  al	  sinds	  2009	  mee	  bezig	  is.	  Nadat	  we	  in	  juni	  2011	  werden	  ‘gehoord’	  en	  voor	  het	  
eerst	  kennis	  mochten	  nemen	  van	  de	  methodiek,	  hebben	  wij	  dit	  telkens	  opnieuw	  bij	  u	  aangemeld.	  Maar,	  
noch	  u,	  noch	  uw	  ministerie,	  wenste	  op	  enig	  door	  ons	  ingebracht	  inhoudelijk	  argument	  in	  te	  gaan.	  	  

De	  hier	  gemelde	  conclusie	  van	  prof.	  Spruijt	  is	  overigens	  slechts	  één	  van	  de	  vele	  aspecten	  waarin	  uw	  aanpak	  
en	  methodiek	  strijdig	  is	  met	  het	  gestelde	  in	  het	  Andibel-‐arrest.	  

Wij	  hopen	  en	  vertrouwen	  dat	  we	  met	  deze	  kennisgeving,	  na	  ruim	  vier	  en	  een	  half	  jaar,	  het	  punt	  bereiken	  
waarop	  uw	  medewerkers	  bereid	  zijn	  het	  inhoudelijke	  gesprek	  met	  de	  sector	  aan	  te	  gaan.	  Wij	  willen	  samen	  
met	  u	  werken	  aan	  een	  ‘eerlijke’	  en	  doeltreffende	  aanpak	  voor	  de	  invulling	  van	  de	  Positieflijsten	  zodat	  er	  nu	  
eindelijk	  stappen	  worden	  gezet	  die	  het	  dierenwelzijn,	  en	  de	  borging	  daarvan,	  ten	  goede	  komen.	  

	  

Wij	  horen	  graag	  van	  u,	  

Hoogachtend	  en	  met	  vriendelijke	  groet,	  

	  

Ton	  Ebben	  

Voorzitter	  Platform	  Verantwoord	  Huisdierenbezit	  (PVH)	  
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