Van: "Ed.J.Gubbels" <ed.j.gubbels@home.nl>
Onderwerp: klacht onjuist informeren burgers
Datum: 25 augustus 2018 om 09:14:30 CEST
Aan: "Schouten, Carola \(Min. LNV\)" <c.j.schouten@minez.nl>
Kopie: "Sonnema Marjolijn \(DG EZ\)" <m.sonnema@minez.nl>, "Secretariaat PVH"
<info@huisdieren.nu>

Geachte mevrouw Schouten,
Gisteren is per aangetekende brief de bijgevoegde klacht naar u gestuurd. De informatie op uw
websites heeft meer te maken met de politieke wensdromen van uw voorgangers dan met de
feitelijke situatie. De reden om dit rechtstreeks bij u aan te kaarten, is dat er binnen uw
ambtenarenapparaat weinig compassie is met de groep burgers die hierdoor wordt geschaad.
Dierhouders die menen de overheid te kunnen vertrouwen, worden onterecht beperkt in de
uitoefening van hun hobby en passie. Zo gretig als uw directie DAD was om (ver voor de muziek uit)
alvast te doen alsof allerlei voorgenomen regelgeving al geldend was, zo absoluut ongeïnteresseerd
blijken uw ambtenaren waar het gaat om het communiceren van de conclusies van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb). Kennelijk is het (voor de Tweede Kamer en de pers)
ophouden van de schijn dat alles onder controle is, belangrijker dan de kwaliteit van de
informatievoorziening voor de burger.
Omdat het kan gebeuren dat de in de klachtenbrief geciteerde links verdwijnen voordat u de inhoud
kunt bekijken, heb ik voor u de pdf-files waarnaar de links verwijzen, bijgevoegd. Met name de lijst
van niet-aangewezen (verboden) soorten is schadelijk. Niet alleen de dierhouders worden op het
verkeerde been gezet, ook sommige handhavers lijken niet altijd te weten welke regels gelden en
gaan wat al te gretig te keer.
De consequenties zijn groot. Allerlei diersoorten krijgen ten onrechte het stempel illegaal.
Dierhouders duiken onder, ze willen niet langer in enige administratie vindbaar zijn en daarmee
lopen de verenigingen leeg. Sommigen durven die soorten niet meer te houden, anderen doen dat
nog wel maar verdwijnen met hun dieren in een ondergronds circuit. Voor deze soorten verdwijnt de
cultuur waarin wij als organisaties met de dierhouders het gesprek over goed en beter welzijn
konden voeren. Waar dit gesprek staakt, gaat ook de sociale controle verloren en verliezen we een
belangrijk instrument in de borging van dierenwelzijn.
Vandaar het dringende beroep op u: zorg voor een correcte informatievoorziening. Alle nalatigheden
op dit vlak en alle fouten die u hierin maakt, ze dragen bij aan een grove welzijnsaantasting, niet
alleen van dieren, ook van de groep burgers die al sinds juni 2011 zonder enig wederhoor door uw
ministerie in de tang wordt genomen.
Met vriendelijke groet,
Ed Gubbels.
Ir. Ed.J.Gubbels
Secretaris PVH
www.huisdieren.nu

