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Samenwerkende Aquarium- en Terrarium Organisaties 
 

Jaarverslag 2017 secretariaat S.A.T.O. 
 
Bestuurssamenstelling 
Gedurende het verslagjaar was de samenstelling als onderstaand.  
Tussen haken het jaar van aantreden. 
voorzitter: dhr. W. Calten Houwing de Salamandervereniging [2015] 
secretaris: drs W. Wilhelm NBAT [2016] 
penningmeester: dhr. A. van Woerkom Europese Slangen Vereniging [2016] 
Het Bestuur onderhield contact door persoonlijke gesprekken en per telefoon en e-mail. 
 
 
Vergaderingen 
De S.A.T.O. vergaderde dit jaar slechts 4 maal (10 januari, 14 maart werd 11 april, 9 mei 
afgelast, 12 sept. en 14 nov.). Teneinde de vergaderkosten te minimaliseren is bij een van de 
afgevaardigden thuis vergaderen voortgezet. De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 
11 april 2017. Het verslag is verschenen onder nummer SATO2017/007. Door omstandigheden 
moest de voorzitter tweemaal afzeggen. De vergadering werd toen voorgezeten door de 
secretaris, genotuleerd werd door S. Bauer. 
 
 
Ledenvaria & Achterban 
Op 1 januari 2017 waren de onderstaande organisaties lid. 

K.F.N. KilliFish Nederland  
N.B.A.T. Nederlandse Bond Aqua Terra 
LACERTA Nederlandse Herpetologische Vereniging Lacerta 
Dendrobatidae-NL Werkgroep kikkers Nederland 
N.B.S.V. Nederlands Belgische Schildpadden Vereniging 
Salamander vereniging  
ESV Europese Slangen Vereniging (per ALV) 
Poecilia Werkgroep Levenbarende Tandkarpers 

Gedurende het vergaderjaar 2017 werden de kontakten de Ned. Ver. van Cichlidenliefhebbers 
(NVC)  aangehouden in verband met een aangekondigde bestuurswisseling en in afwachting van 
een beslissing tot toetreden van hun kant. Dat werd een nee, en de kontakten zijn nu low profile. 
 
 
Externe contacten 
De S.A.T.O.-zetel in de Raad Van Toezicht  (RVT) werd bezet door de SATO-secretaris, W. 
Wilhelm, bij diens afwezigheid: de voorzitter W. Calten Houwing. 
De werkgroep Reptielen & Amfibieën vergaderde regelmatig. De Werkgroep Vissen & 
Ongewervelden is nog niet actief.  
In april 2016 verloor het SPVH een kort geding met het verzoek tot een voorlopige voorziening 
voor het fokken met Muntjaks. Het bezwaar bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven 
tegen o.a. methodiek in de positieflijst Zoogdieren diende in november 2016. De uitspraak, waar 
SVPH hoge verwachtingen van had, werd herhaaldelijk uitgesteld. In 2017, net na de 
verkiezingen won het SPVH deze zaak. De methodiek is van tafel, men (EZ – LNV) werkt aan 
een nieuwe. 
Bestuursleden SPVH onderhielden contacten met sleutelfiguren in de diverse Kamerfracties. 
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Naast personele inspanning voor de diverse SPVH werk- en taakgroepen levert SATO ook een 
financiële bijdrage aan SPVH. 
Het project “Samen Sterker” werd geëvalueerd en in 2017 voortgezet. De ingehuurde juriste is 
met name aangetrokken voor de bezwaarprocedures Positieflijsten. Het werk aan bestrijding van 
de gevaren voor de hobby door  de EU-introductie van de zogenaamde Invasieve-Exoten lijst 
wordt aangepakt in het grotere verband genaamd CAPS. 
Op het thema  “Bedrijfsmatig Houden” is er in 2017 alleen iets te melden over een uitleg door de 
handhavers bij DN. Het wachten is nu op de eerste proefprocessen. SPVH meldt wel dat er 
“invallen” in catteries zijn. 
 
 
Wettelijke & Maatschappelijke ontwikkelingen 
EZ intern 
De verkiezingen en formatie leverden de herrijzenis van LNV uit wat puin van EZ. Er is geen 
kennismakingscontact geweest met de nieuwe minister C. Schouten.  
Het werk aan positieflijsten lijkt hierdoor niet te zijn vertraagd. Zie voor de procedures tegen de 
positieflijsten de Externe contacten. Ten gevolge van een wrakingpoging van SPVH is P. Bours 
meer op afstand gezet. 
De bezwaren van SPVH tegen de Invasieve Exoten – lijsten staan nog. Er is een lobby in EU-
parlement ter hand genomen namens een Collectief Animal & Plant Stakeholders (CAPS), 
waarin ook het SPVH participeert. 
LICG 
Geen bijzonderheden. 
RDA activiteiten 
De RDA publiceerde haar rapporten op haar website. Aangekondigd is een onderzoek door RDA 
in opdracht van straatssecr. van Dam naar de welzijnsaantasting bij vishouderij (sier- en 
consumptiesector). Dit liep onopgemerkt door in 2017. 
Dierwetgeving  
Geen bijzonderheden inzake van kracht worden van besluiten c.q. wetten. 
Kabinet & Kamer & Media 
Na de verkiezingen en een langdurige formatie een nieuw Kabinet. Diverse lijken uit de kast bij 
EZ (fosfaatrechten, gaswinning, pulskorvisserij en wederom stranden van de positieflijst). In de 
media weinig relevante ontwikkelingen op het vlak van gezelschapsdieren. 
 
 
Interne Organisatie S.A.T.O. en projecten 

- Onder het punt mededelingen ontving S.A.T.O. recente informatie uit vergaderingen van 
SPVH, overleg met EZ, en ten aanzien van het werk in de Raad voor 
DierenAangelegenheden (RDA).  

- SATO continueerde haar deelname aan het SPVH in 2017. 
- In het kader van kostenreductie werd het website beheer door WS en AvW onderhanden 

genomen. 
- SATO heeft zich gecommitteerd de afdracht voor het SPVH project Samen Sterker bij 

haar achterban te innen. In 2017 verliep dit redelijk soepel. 
 
 
W. Wilhelm 
secretaris S.A.T.O. 
Februari 2018 


