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Geachte mevrouw Dijksma,
In uw brief aan de Tweede Kamer van 2 juli 2014 laat u weten dat u de op 1 januari 2015 in Nederland
gehouden zoogdiersoorten inventariseert en dat slechts de soorten op die lijst in aanmerking komen
voor beoordeling voor de Positieflijst. U laat verder weten dat u vervolgens alle andere soorten
(ongemotiveerd) verbiedt.
Daarmee handelt u in strijd met het Europese recht, u creëert een handelsbelemmering en
overschrijdt de bepalingen inzake het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie. Voor de
juridische details verwijs ik u naar de bijlage (compleet met de verwijzing naar de Europese regels en
jurisprudentie). Ze zijn overigens genoegzaam bekend bij uw medewerkers.
Wij hebben voor deze notitie expliciet aandacht gevraagd in het door u ingestelde ‘Bestuurlijk Overleg
Positieflijsten’, zowel voorafgaand aan, als tijdens de bijeenkomst van 6 november 2014. Het thema
werd niet eens geagendeerd en ook na inbreng tijdens de rondvraag werd het zonder commentaar
terzijde geschoven. Nadat we dit op 8 november 2014 opnieuw inbrachten bij uw directeur Dierlijke
Agroketens en Dierenwelzijn (DAD) en ook hij, tot nu toe, geen enkele reactie gaf, bereiken we een
‘next level’.
Zoals eerder aangegeven, wij (de sector) willen graag met de overheid samenwerken om tot een zo
goed mogelijke borging van dierenwelzijn te komen. Daarbij zijn u en wij gebonden aan de wettelijke
kaders, willen we vermijden dat er straks een regeling ligt, die door de bestuursrechter per kerende
post naar de prullenbak wordt verwezen.
Ik verzoek u dan ook uitdrukkelijk om uw aanpak op dit punt te herzien en het ongemotiveerde en
wederrechtelijke verbod van alle zoogdiersoorten die op 1 januari 2015 niet in Nederland worden
gehouden, uit uw beleidsvoornemen te schrappen.
Omdat de tijd dringt, hebben wij de voorbereidingen getroffen voor de vervolgstappen. Wellicht
kunnen wij tijdens het komende Bestuurlijk Overleg (op 11 december aanstaande) vernemen hoe u
hiermee wenst om te gaan. Wij willen graag verdere escalatie vermijden.
Hoogachtend en met vriendelijke groet
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