
PVH nieuwsbrief
 
 
Geachte leden van de SectorOrganisatie
De eerste nieuwsbrief zoals toegezegd op het 
Bedoeling is natuurlijk de leden breder te informeren
dan vergadernotulen. We verzamelen informatie en plaatsen die in een context. 
Schroom niet om de nieuwsbrief onder uw achterban (kader) te verspreiden.
Wat frequentie betreft moet u denken aan 
“ruim voor een SECTOR-Overleg
Het SECTOR-Overleg organiseren we in normale tijden  in  mei en november.
Qua opzet wordt getracht een aantal rubrieken steeds terug te laten komen.
De redactie is in handen van de voorzitter, de uitgave is een bestuursverantwoordelijkheid.
 
 

WOB een flop? 
We worden er wel eens op aangesproken
minst door de betrokken ambtenaren zelf. 
een persoonlijke vete. Maar, ondertussen wordt wel duidelijk dat we niet zo bijzonder zijn. 
Weliswaar op heel andere terreinen: MH17
vermeende toeslagenfraude en ook op gemeentelijk 
overheid die traag reageert, veel in de documenten weglakt, en rekent op afhakers in een 
slepend proces.  
Op 16 februari 2021 was er in het 
bende burger. Hilarisch waren onder andere ee
en “een” leesbaar waren en een WOB
van aanvankelijk NUL tot meer dan 400! Door een expert werd opgemerkt dat dit al veel 
langer, zeker 10 jaar gaande was. 
Juist voor de verkiezingen wordt natuurlijk gesuggereerd dat dit het tijdvak van kabinet Rutte
I tot en met III is. Het zou liggen aan de 
Wij herinneren ons de hartenkreet van Balkenende nog;
besef van normen en waarden. 
Niet elke ambtenaar is een klokkenluider, maar er zijn er duidelijk te weinig.
Via deze link kunt u het programma nog eens terugzien 
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/burgers
beroep-op-de-wob/ 
 
 

PVH nieuwsbrief   

SectorOrganisatie en achterban 
De eerste nieuwsbrief zoals toegezegd op het SECTOR-Overleg van december 2020.

breder te informeren met een wat makkelijker te lezen tekst 
We verzamelen informatie en plaatsen die in een context.  

Schroom niet om de nieuwsbrief onder uw achterban (kader) te verspreiden. 
Wat frequentie betreft moet u denken aan tweemaal per jaar, met als moment van verschijnen 

verleg”.  
Overleg organiseren we in normale tijden  in  mei en november. 

Qua opzet wordt getracht een aantal rubrieken steeds terug te laten komen. 
is in handen van de voorzitter, de uitgave is een bestuursverantwoordelijkheid.

den er wel eens op aangesproken; op dat procederen tegen de overheid. Niet in het 
minst door de betrokken ambtenaren zelf. Het geeft geen pas. Het heeft geen stijl. 

Maar, ondertussen wordt wel duidelijk dat we niet zo bijzonder zijn. 
Weliswaar op heel andere terreinen: MH17-crash, Chroom-16, gaswinningbevingen, 
vermeende toeslagenfraude en ook op gemeentelijk niveau spelen dezelfde problemen. Een 
overheid die traag reageert, veel in de documenten weglakt, en rekent op afhakers in een 

was er in het AVROTROS-programma  Radar een item over de WOB
Hilarisch waren onder andere een getoonde pagina waar alleen nog “de,” “het” 

en “een” leesbaar waren en een WOB-zaak waar het aantal beschikbare documenten opliep 
van aanvankelijk NUL tot meer dan 400! Door een expert werd opgemerkt dat dit al veel 
langer, zeker 10 jaar gaande was. Inmiddels hebben we contact gehad met die expert.
Juist voor de verkiezingen wordt natuurlijk gesuggereerd dat dit het tijdvak van kabinet Rutte
I tot en met III is. Het zou liggen aan de ambtenarencultuur. 
Wij herinneren ons de hartenkreet van Balkenende nog; over het toenemende gebrek aan 

Niet elke ambtenaar is een klokkenluider, maar er zijn er duidelijk te weinig. 
Via deze link kunt u het programma nog eens terugzien 
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/burgers-lopen-met-het-hoofd-tegen-de

van december 2020. 
met een wat makkelijker te lezen tekst 
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Nieuws van het front
 
Lopende juridische procedures 
De volgende zaken lopen op dit moment:
 
       Beroep Afrikaanse dwergmuis: in afwachting van uitspraak in beroep tegen 

beoordelingsmethodiek 
 
       Beroep Wagners gerbil: in afwachting uitspraak in beroep tegen beoordelingsmethodiek
 
       Beroep Grootoorspringmuis: in afwachting uitspraak in beroep tegen beoordeli
 
       Beroep Wob tests 80 soorten: zitting in maart verwacht, zeker in het licht van ontwikkelingen 

Wob interessant 
 
       Beroep Kroon tegen weigering ontheffing kerkuilen, er was een waarschuwing gegeven tegen het 

houden, maar dieren werden op opvangadres ziek en passief, zijn terug naar huis, ontheffing 
gevraagd om thuis te mogen houden, ontheffing is geweigerd omdat geen inbreuk zou zijn 
aangetoond door cliënt. Erg vreemde zaak. 

 
       Bezwaar X1 inzake houden van roofvogels: bezwaar ingediend, hoorzitting geweest op 21 januari 

2021. Interessant omdat het woestijnbuizerds betreft die niet zijn opgenomen in de review 
huisvesting en verzorging roofvogels van de LID. Door behandelend ambtenaar zijn documenten 
gevonden voor deze soort die overeenstemmen met de maten die we hanteren voor vogels 
waarmee wordt gevlogen.  

 
       Bezwaar X2 inzake houden van jachtvogels: bezwaar ingediend, in afwachting van hoorzitting. 

Zaak betreft handhaving wegens het aangebon
training. De persoon X2 beschikt over een valkeniersakte.

 
       Klacht X3 tegen LID wegens handhaven kerkuil op normen LICG terwijl het verblijf meer dan 

voldeed aan de review huisvesting en verzorging 
afwachting behandeling. 

 
       Aanvraag Gids voor Goede Praktijken

behandeling bij Martin Laarakker i.s.m. NOVO en Henry Hoogaarts 
 
 
 

Wat doet het PVH bestuur ondertussen
 
Maandelijks wordt er vergaderd waarbij de actualiteiten aan de orde komen. 
Verder handelen we de actiepuntenlijst af.
Deze Nieuwsbrief is zo’n Actiepunt.
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Beroep Wob tests 80 soorten: zitting in maart verwacht, zeker in het licht van ontwikkelingen 

Beroep Kroon tegen weigering ontheffing kerkuilen, er was een waarschuwing gegeven tegen het 
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gevraagd om thuis te mogen houden, ontheffing is geweigerd omdat geen inbreuk zou zijn 
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Aanvraag Gids voor Goede Praktijken “Roofvogels en Uilen”: procedure loopt, inhoudelijke 
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Hoe zat het ook alweer
 
De afgelopen 4 jaar in een notendop
Het stond in het Regeerakkoord, dus er moest door LNV aan gewerkt worden.
Op onze stelling dat het niet kon vanwege het Andibel
gereageerd met: het is de wens van 
wet maar veranderd worden. 
Ondertussen hadden we al via de rechter afgedwongen dat onder een 3 
vrij – onder voorwaarden – verboden,
chipverplichting. 
LNV benoemde een PAC en een PEC. D
komen. Daar zou de Minister dan 2 strepen moeten zetten, om de bovengen
categorieën van elkaar te kunnen scheiden.
lopende beoordeling kregen wij berichten dat ook al opdracht voor beoordelen van Vogels en 
Reptielen was verstrekt 
Dat eerste Toetsingskader hebben we via een juridische procedure af kunnen schieten
Met de uiteindelijke tweede versie
beoordeeld. Als criteria zijn er onder andere 
ingeslopen.  
Beide versies van het Toetsingskader werden voor 
aangeboden.. 
Met het beoordelen afdwingen van 3 knaagdiersoorten
soorten hoorden (de Grootoorspringmuis, Wagner’s gerbil en Afrikaanse Dwergmuis) ha
we een mooi spectrum voor de PEC. Naast een groot bedrag aan dwangsommen, 
enkele zeer moeilijk inbaar, kregen we ook een positieve score op alle
Nu lag de kans daar om de beoordelingssystematiek af te schieten. Want we zijn het met een 
positieflijst niet eens. Redenen: Andibel
waar zijn de rapporten? 
Blijft het nu uit het regeerakkoord?
 
 
 

De handhavingketen
 
De jaarverslagen van Dierenbescherming, LID en Stichting AAP vormen een bron van ook 
voor ons doel bruikbare inlichtingen. Doorgaans kom
beschikbaar op internet.  
Deze info is dus afkomstig uit de 1
 
Stichting AAP 
 
De opvang bij Stichting Aap bestond in 2019 weer grotendeels uit import, 
ringstaartmaki’s (van de 53 primaten), 9 grote katachtigen en 37 overige zoogdieren, 
waaronder wasberen uit Limburg.
Verder maakten ze melding dat Spanje een positieflijst heeft, en dat de Nederlandse in het 1
kwartaal van 2021 gepubliceerd z
Inmiddels is dat jaarverslag niet meer op de website te vinden. Wachten dus op het nieuwe.

alweer met die positieflijst?  

e afgelopen 4 jaar in een notendop 
Het stond in het Regeerakkoord, dus er moest door LNV aan gewerkt worden. 
Op onze stelling dat het niet kon vanwege het Andibel-Arrest (uit 2009) werd bij LNV 
gereageerd met: het is de wens van de Kamer en als het niet volgens de wet kan, dan moet de 

dertussen hadden we al via de rechter afgedwongen dat onder een 3 categorieën
verboden,  het konijn op de 2e lijst moest komen, inclus

LNV benoemde een PAC en een PEC. Daar moest een methode en een beoordeling uit 
Daar zou de Minister dan 2 strepen moeten zetten, om de bovengenoemde drie 

van elkaar te kunnen scheiden. Na gereedkomen van dat Toetsingskader en een 
lopende beoordeling kregen wij berichten dat ook al opdracht voor beoordelen van Vogels en 

bben we via een juridische procedure af kunnen schieten
versie werd door de PEC een totaal van 80 zoogdiersoorten 

Als criteria zijn er onder andere zoönose-problematiek en mogelijk invasief zijn

Beide versies van het Toetsingskader werden voor Internet Consultatie aan stakeholders 

van 3 knaagdiersoorten, die niet bij de oorspronkelijke
(de Grootoorspringmuis, Wagner’s gerbil en Afrikaanse Dwergmuis) ha

we een mooi spectrum voor de PEC. Naast een groot bedrag aan dwangsommen, 
enkele zeer moeilijk inbaar, kregen we ook een positieve score op alle drie de soorten.
Nu lag de kans daar om de beoordelingssystematiek af te schieten. Want we zijn het met een 

: Andibel-Arrest en Toon aantasting Dierenwelzijn maar aan, 

Blijft het nu uit het regeerakkoord? Zie ook Verkiezingsprogramma’s 

handhavingketen en opvang onder de loep 

De jaarverslagen van Dierenbescherming, LID en Stichting AAP vormen een bron van ook 
voor ons doel bruikbare inlichtingen. Doorgaans komen die in maart geleidelijk aan 

de 1e helft van 2020 en heeft betrekking op 2019! 

De opvang bij Stichting Aap bestond in 2019 weer grotendeels uit import, waaronder 17 
ringstaartmaki’s (van de 53 primaten), 9 grote katachtigen en 37 overige zoogdieren, 
waaronder wasberen uit Limburg. 
Verder maakten ze melding dat Spanje een positieflijst heeft, en dat de Nederlandse in het 1
kwartaal van 2021 gepubliceerd zou worden. 
Inmiddels is dat jaarverslag niet meer op de website te vinden. Wachten dus op het nieuwe.
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Wel staat er nu op de website de heugelijke mededeling dat Cyprus de 7
positieflijst. 
Wij vinden het wel begrijpelijk dat parlementar
een positieflijst toch snel geregeld moet kunnen worden. En, er komen een hoop nieuwe 
parlementariërs. 
 
144 bellen en dan? 
In het laatste kwartaal van 2019 is het lijntje van 144 (=Melding Dierenwelzijn), via Politie 
naar LID korter geworden. Om de Politie te ontlasten gaat het nu rechtstreeks naar LID. 
 
Kijkt u het eerder verstrekte plaatje van de handhavingsketen er nog eens op na.

 

 
De LID heeft daarbij wat personele uitbreiding en bijbehorende 
Nieuw is dat LID ook los gaat werken met vrijwilligers. Deze voeren voornamelijk 
zogenaamde “mentaliteitsgesprekken” met houders.
Check dus even heel goed wie er bij U op de stoep staat!
 
En, voordat het zover is check het onderstaande
In december 2015 heeft het PVH aan de achterban 
zijn opgesteld door onze huisjuriste. 
“HandhavingsTerreur”. Die zijn onlangs nog gecontroleerd op validiteit en 
Die documenten zijn alléén bestemd voor 
Zet ze dus NIET voor iedereen te grabbel 
Document 1: is een A4-tje met een verklaring 
overhandigen als verklaring van uw weigering om toegang te verlenen.
Document 2: is een Toelichting hierop voor uw eigen gebruik.
Het secretariaat van uw organisat
Zo niet mail secretariaat@huisdieren.nu
 
 
 

Wel staat er nu op de website de heugelijke mededeling dat Cyprus de 7e EU-staat is met een 

egrijpelijk dat parlementariërs met weinig juridische kennis menen dat 
een positieflijst toch snel geregeld moet kunnen worden. En, er komen een hoop nieuwe 

ste kwartaal van 2019 is het lijntje van 144 (=Melding Dierenwelzijn), via Politie 
naar LID korter geworden. Om de Politie te ontlasten gaat het nu rechtstreeks naar LID. 

Kijkt u het eerder verstrekte plaatje van de handhavingsketen er nog eens op na. 
Bron: jaarverslag Dierenbescherming 

De LID heeft daarbij wat personele uitbreiding en bijbehorende financiering gekregen.
werken met vrijwilligers. Deze voeren voornamelijk 

zogenaamde “mentaliteitsgesprekken” met houders.  
Check dus even heel goed wie er bij U op de stoep staat! 

het onderstaande. 
In december 2015 heeft het PVH aan de achterban per email 2 documenten opgestuurd,
zijn opgesteld door onze huisjuriste. Dit in het kader van het bestrijden van de 

Die zijn onlangs nog gecontroleerd op validiteit en in orde bevonden.
bestemd voor service aan leden.  

voor iedereen te grabbel op uw website. 
met een verklaring die u, ingevuld en wel aan de handhaver kunt 

overhandigen als verklaring van uw weigering om toegang te verlenen. 
: is een Toelichting hierop voor uw eigen gebruik.  

van uw organisatie moet die documenten hebben.  
secretariaat@huisdieren.nu 

staat is met een 

iërs met weinig juridische kennis menen dat 
een positieflijst toch snel geregeld moet kunnen worden. En, er komen een hoop nieuwe 

ste kwartaal van 2019 is het lijntje van 144 (=Melding Dierenwelzijn), via Politie 
naar LID korter geworden. Om de Politie te ontlasten gaat het nu rechtstreeks naar LID.  

  
ron: jaarverslag Dierenbescherming  2017 
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NVWA 
 
Verder ontvingen wij het onderstaande bericht.
7 december 2020 

NVWA weigert controles bij foute fokkers
Fokkers van kortsnuitige honden en mismaakte designerkatten overtreden massaal de wet, maar 

maart dit jaar volledig vrij spel. De Nederlandse Voedsel

coronavirus om controles uit te voeren bij de fokkers thuis. Nu de NVWA aangeeft niet te handhaven, kunnen 

malafide fokkers ongestraft hun illegale praktijken voortzetten. Hierdoor zijn dit jaar al honderden pups gefokt die 

in strijd zijn met de wet. 

Geen handhaving tegen malafide fokkers 

Sinds maart van dit jaar ligt de wetshandhaving voor het fokken met gezelschapsdieren vrijwel stil. 

diende in 2020 meerdere handhavingsverzoeken in tegen fokkers van kortsnuitige honden, kortsnuitige katten en bambino 

sphynx katten. Het fokken van deze dieren is in strijd met de Wet dieren. Op verzoek van de overheid zijn in 2019 dui

criteria opgesteld voor het fokken van honden en designer cats. Ook vanuit de politiek klinkt de roep om streng op te treden 

tegen malafide fokkers. Maar nu stelt de NVWA de handhaving uit tot ruim in 2021. De toezichthouder claimt niet te kunnen 

controleren vanwege het coronavirus. 

 

Honderden illegale dieren gefokt 

Dierenarts Kelly Kessen van Dier&Recht: “Het is volstrekt onacceptabel dat fokkers ongestoord zieke honden en katten 

blijven fokken, terwijl ze weten dat het fokken van deze mismaakte di

NVWA het signaal af dat het doelbewust fokken van gehandicapte dieren nog altijd ongestraft blijft.”

 

In 2020 werden tot nu toe 248 Franse bulldogs, 87 mopshonden en 71 Engelse bulldogs met stamboom gefokt

daarvan is in strijd met de wet, de veel te korte snuit van deze rashonden veroorzaakt tal van ernstige gezondheidsklachten.

Politieke druk 
Minister Schouten van LNV heeft meermaals aangegeven dat het onacceptabel is om dieren te fokken die 
lijden onder hun extreme uiterlijk. De noodzaak om op te treden tegen malafide fokkers wordt politiek breed 
gedragen. Het onderwerp staat bovendien in de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen, 
waaronder dat van regeringspartij VVD. Vooralsnog
daadwerkelijk uit te voeren. 
 
 

 
Kelly Kessen 
Dierenarts 
kelly@dierenrecht.nl 

020 280 78 06 
06 44 21 64 74 

 
Dier&Recht 
Tilanusstraat 8b 
1091 BH Amsterdam 
 
www.dierenrecht.nl 
www.linkedin.com/company/stichting-dier-en

 
De auteur op 23-3-2021 op NPO1 
Wij merken op, dat het al lang geboden was honden te chippen. Een controle kan dus ook 
achteraf plaats vinden. Dat heeft pas zin als er bij het chippen ook relevante gegevens zijn 
vastgelegd. Bijvoorbeeld: de NAW
Of, zou de privacy van de betrokken hond dan ernstig worden geschaad?
NB Het hoofd van de NVWA zit in de Bestuursraad van LNV!

Verder ontvingen wij het onderstaande bericht. 

NVWA weigert controles bij foute fokkers 
Fokkers van kortsnuitige honden en mismaakte designerkatten overtreden massaal de wet, maar hebben sinds 

maart dit jaar volledig vrij spel. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weigert vanwege het 

coronavirus om controles uit te voeren bij de fokkers thuis. Nu de NVWA aangeeft niet te handhaven, kunnen 

illegale praktijken voortzetten. Hierdoor zijn dit jaar al honderden pups gefokt die 

 

Sinds maart van dit jaar ligt de wetshandhaving voor het fokken met gezelschapsdieren vrijwel stil. Stichting Dier&Recht 

diende in 2020 meerdere handhavingsverzoeken in tegen fokkers van kortsnuitige honden, kortsnuitige katten en bambino 

sphynx katten. Het fokken van deze dieren is in strijd met de Wet dieren. Op verzoek van de overheid zijn in 2019 dui

criteria opgesteld voor het fokken van honden en designer cats. Ook vanuit de politiek klinkt de roep om streng op te treden 

tegen malafide fokkers. Maar nu stelt de NVWA de handhaving uit tot ruim in 2021. De toezichthouder claimt niet te kunnen 

Dierenarts Kelly Kessen van Dier&Recht: “Het is volstrekt onacceptabel dat fokkers ongestoord zieke honden en katten 

blijven fokken, terwijl ze weten dat het fokken van deze mismaakte dieren verboden is. Door niet te handhaven, geeft de 

NVWA het signaal af dat het doelbewust fokken van gehandicapte dieren nog altijd ongestraft blijft.” 

In 2020 werden tot nu toe 248 Franse bulldogs, 87 mopshonden en 71 Engelse bulldogs met stamboom gefokt

daarvan is in strijd met de wet, de veel te korte snuit van deze rashonden veroorzaakt tal van ernstige gezondheidsklachten.

Minister Schouten van LNV heeft meermaals aangegeven dat het onacceptabel is om dieren te fokken die 
jden onder hun extreme uiterlijk. De noodzaak om op te treden tegen malafide fokkers wordt politiek breed 

gedragen. Het onderwerp staat bovendien in de verkiezingsprogramma’s van diverse politieke partijen, 
waaronder dat van regeringspartij VVD. Vooralsnog lijkt de NVWA echter niet van plan om dit beleid ook 

 

en-recht 

2021 op NPO1 https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist 
Wij merken op, dat het al lang geboden was honden te chippen. Een controle kan dus ook 
achteraf plaats vinden. Dat heeft pas zin als er bij het chippen ook relevante gegevens zijn 

de NAW-gegevens van de fokker en eventueel de nieuwe eigenaar.
Of, zou de privacy van de betrokken hond dan ernstig worden geschaad? 

et hoofd van de NVWA zit in de Bestuursraad van LNV! 

hebben sinds 

en Warenautoriteit (NVWA) weigert vanwege het 

coronavirus om controles uit te voeren bij de fokkers thuis. Nu de NVWA aangeeft niet te handhaven, kunnen 

illegale praktijken voortzetten. Hierdoor zijn dit jaar al honderden pups gefokt die 

Stichting Dier&Recht 

diende in 2020 meerdere handhavingsverzoeken in tegen fokkers van kortsnuitige honden, kortsnuitige katten en bambino 

sphynx katten. Het fokken van deze dieren is in strijd met de Wet dieren. Op verzoek van de overheid zijn in 2019 duidelijke 

criteria opgesteld voor het fokken van honden en designer cats. Ook vanuit de politiek klinkt de roep om streng op te treden 

tegen malafide fokkers. Maar nu stelt de NVWA de handhaving uit tot ruim in 2021. De toezichthouder claimt niet te kunnen 

Dierenarts Kelly Kessen van Dier&Recht: “Het is volstrekt onacceptabel dat fokkers ongestoord zieke honden en katten 

eren verboden is. Door niet te handhaven, geeft de 

In 2020 werden tot nu toe 248 Franse bulldogs, 87 mopshonden en 71 Engelse bulldogs met stamboom gefokt. Het fokken 

daarvan is in strijd met de wet, de veel te korte snuit van deze rashonden veroorzaakt tal van ernstige gezondheidsklachten. 

 
Wij merken op, dat het al lang geboden was honden te chippen. Een controle kan dus ook 
achteraf plaats vinden. Dat heeft pas zin als er bij het chippen ook relevante gegevens zijn 

gegevens van de fokker en eventueel de nieuwe eigenaar. 



Bedrijfsmatig of hobbymatig: nog steeds niet duidelijk
 
Ooit was er het Honden- en Katten besluit.  Dat werd onder de nieuwe Wet Dieren gebr
door diverse artikelen in te voegen en het meteen maar breder te trekken naar alle 
diersoorten. Daarbij werd een lijst met indicatoren voor bedrijfsmatig handelen genoemd. 
Probleem is, dat elk van die indicatoren afzonderlijk niet voldoende 
een weging van het totaal bij de handhavers lijkt te ontbreken
PVH hanteert het standpunt: fiscaal 
Ooit heeft een projectgroep van PVH tevergeefs getracht LNV 
laten volgen. Ze weet zich daarin gesteund door de opstelling van DIBEVO
 
 
 

Personalia 
 
We hebben sinds 1994 geregeld te maken met het wisselen van dossierhouders
ministerie. 
Het nieuwste organogram (sept. 2020) van LNV is te downloaden via onderstaande link
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie
voedselkwaliteit/documenten/brochures/2019/07/01/organogram
natuur-en-voedselkwaliteit 
Check dat zeker  twee maal per jaar. Het is leerzaam.
Enkele bekende personen (we noemen geen namen), waaronder het Hoofd DAD hebben hun 
carrière elders voortgezet. 
We hebben nog niet kennisgemaakt 
 
Eigenlijk kunnen we hier ook het inmiddels demissionaire kabinet als geheel noemen.
Welke coalitie er na de verkiezingen in maart uit gaat komen weten we niet.
Over de ambities van Carola Schouten is 
De CU houdt zich op de vlakte in deze fase van de formatie.
teksten “Verkiezingsprogramma’s”en “Formatie” ter kennis te nemen.
 
 

 
De Verkiezingsprogramma’s
 
Op het SectorOverleg is melding gemaakt dat deze programma’s zijn verzameld en 
beschikbaar waren. Dat waren ze niet alle 41 en er waren bovendien nog enkele concepten 
bij. In dat laatste geval moet de betreffende ledenraad nog z’n fiat geven aan het programma. 
De VVD had als enige partij de uitgesproken wens voor een huisdierenpositief lij
Dat was de concepttekst. In de definitieve versie is het afgezwakt tot: 
geschikt zijn als huisdier”. De categorie “
verhandeld of vervoerd worden. Dus toch, ondanks ANDIBEL! 
vrijhandel hoog in het vaandel heeft staan.
Het VVD-Kamerlid dat Dierenwelzijn in portefeuille heeft, staat niet meer op de 
Kandidatenlijst 2021-2025. Er is een vragende email naar de persvoorlichter gestuurd
22 maart 2021 nog niet beantwoord.
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en Katten besluit.  Dat werd onder de nieuwe Wet Dieren gebr
egen en het meteen maar breder te trekken naar alle 

Daarbij werd een lijst met indicatoren voor bedrijfsmatig handelen genoemd. 
Probleem is, dat elk van die indicatoren afzonderlijk niet voldoende discriminerend 

al bij de handhavers lijkt te ontbreken. 
 

Ooit heeft een projectgroep van PVH tevergeefs getracht LNV die andere gedachtegang
Ze weet zich daarin gesteund door de opstelling van DIBEVO 

geregeld te maken met het wisselen van dossierhouders op het 

Het nieuwste organogram (sept. 2020) van LNV is te downloaden via onderstaande link
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-
voedselkwaliteit/documenten/brochures/2019/07/01/organogram-ministerie-van-landbouw

Check dat zeker  twee maal per jaar. Het is leerzaam. 
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Dan blijkt er bovendien nog aanzienlijk verschil tussen verkiezingsprogramma’s en 
logischerwijs (?) daarvan afgeleide campagne teksten. 

  
Een voorbeeld: 
D66 wil aangesloten arealen in Duitsland en Nederland voor hangbuikzwijntjes.
Zie punt 4 van de 5 redenen op https://d66.nl/dierenwelzijn

We creëren grotere natuurgebieden 

Natuurgebieden in Nederland zijn klein en liggen ver van elkaar af. Dieren komen moeilijk bij elkaar en kunnen 

zich daardoor moeilijker voortplanten. Dat vormt een bedreiging voor het voortbestaan van diersoorten. Daarom 

creëren we grotere natuurgebieden die onderling verbonden zijn. Ook over de grens, met Belgische en Duitse 

natuurgebieden. Zodat elk eekhoorntje, hert

samen komen. 

 
 
Is dat grensoverschrijdend gedogen van obesitas? 
Zouden ze Vietnamees verwarren met Göttinger?
https://www.levendehave.nl/dierenwikis/varkens/hangbuikzwijn
En voor verder leesplezier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wild_zwijn
Het everzwijn (wetenschappelijke naam: 
Nederland twee toegewezen arealen: De Veluwe en de Meinstreek.
Dat wordt nog wat. 
 
 
 

  

Dan blijkt er bovendien nog aanzienlijk verschil tussen verkiezingsprogramma’s en 
(?) daarvan afgeleide campagne teksten. 

D66 wil aangesloten arealen in Duitsland en Nederland voor hangbuikzwijntjes.  
https://d66.nl/dierenwelzijn 

Natuurgebieden in Nederland zijn klein en liggen ver van elkaar af. Dieren komen moeilijk bij elkaar en kunnen 

daardoor moeilijker voortplanten. Dat vormt een bedreiging voor het voortbestaan van diersoorten. Daarom 

creëren we grotere natuurgebieden die onderling verbonden zijn. Ook over de grens, met Belgische en Duitse 

natuurgebieden. Zodat elk eekhoorntje, hertje of hangbuikzwijntje zijn grenzen kan verleggen en dieren weer 

gedogen van obesitas?  
Zouden ze Vietnamees verwarren met Göttinger? 

/dierenwikis/varkens/hangbuikzwijn 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wild_zwijn 

wetenschappelijke naam: Sus scrofa, uit de familie: Suidae) heeft in 
e toegewezen arealen: De Veluwe en de Meinstreek. 

Dan blijkt er bovendien nog aanzienlijk verschil tussen verkiezingsprogramma’s en de 
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Natuurgebieden in Nederland zijn klein en liggen ver van elkaar af. Dieren komen moeilijk bij elkaar en kunnen 

daardoor moeilijker voortplanten. Dat vormt een bedreiging voor het voortbestaan van diersoorten. Daarom 

creëren we grotere natuurgebieden die onderling verbonden zijn. Ook over de grens, met Belgische en Duitse 

je of hangbuikzwijntje zijn grenzen kan verleggen en dieren weer 
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De Formatie 2021 
 
Onlangs zijn er twee zogenaamde verkenners
en Ollongren (D66). Het verloop is behalve via de radio en TV ook te volgen
onderstaande link. NB Het verloop gaat sne
https://www.nu.nl/tweede-kamerverkiezingen
weekend-staan-er-zeventien-gesprekken
 
De verkenners worden ondersteund door ambtenaren van Algemene Zaken. Schrijven zij het 
Regeerakkoord? Sinds eind januari is daar op de website 
nieuws over. 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie
 

De stikstofuitstoot van de veestapel is in de publieke opinie de grote boosdoener. Het
echter een beetje krom om na een paar eeuwen zich steeds innoverende intensieve landbouw 
en veeteelt, opeens stikstof-arme natuur te gaan claimen in een overbevolkt Nederland.  
Opeens? Nu ja, sinds Natura-2000. 
  
LNV heeft er blijkens het organogram e

  

Onlangs zijn er twee zogenaamde verkenners aangesteld. Dat zijn de dames Jorritsma (VVD) 
Het verloop is behalve via de radio en TV ook te volgen via 
B Het verloop gaat sneller dan 2e en 3e versie van deze Nieuws

kamerverkiezingen-2021/6122884/formatie-update-na-het
gesprekken-op-de-agenda.html 

De verkenners worden ondersteund door ambtenaren van Algemene Zaken. Schrijven zij het 
Regeerakkoord? Sinds eind januari is daar op de website van dat ministerie verder geen 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken/nieuws 

Dierenwelzijn is GEEN groot topic: halveren van 
de veestapel wel.  
Het is de vraag welke partij een 
ministerskandidaat voor LNV wil gaan leveren. 
Zowel CDA als CU zijn op dit moment (22 maart) 
aarzelend.  De kortst zittende minister van LNV 
sinds 1994 kwam van D66. 
 
 
 
 

De stikstofuitstoot van de veestapel is in de publieke opinie de grote boosdoener. Het
echter een beetje krom om na een paar eeuwen zich steeds innoverende intensieve landbouw 

arme natuur te gaan claimen in een overbevolkt Nederland.  
 

LNV heeft er blijkens het organogram een aparte Programmadirecteur voor ingezet.
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De giften realloceren 
 
Onze tegenstanders in de discussie over positieflijsten 
krijgen hun financiering uit legaten en loterijen. 
 
Voor een deel komen de giften ook binnen via 
inzameling van lege toners en inktcartridges van 
printers en oude mobiele telefoons. 
 
Er is nu een alternatief als andermans apen u lief zijn:
www.opkikker.nl 
 
Ook daar zijn de bekende verzameldozen te bekomen.
 
 
 

 
Financiële Reserves 
 
Gevraagd werd naar de gedachtegang
behoeve van de SectorOrganisatie. 
De SectorOrganisatie is door het PVH opgezet met het doel een financiële basis te creëren 
om juridische procedures inzake positieflijst en 
De afspraak met onze huisjurist was in het eerste jaar de garantie van een 2000
daar een inspanning en product tegenover stond. 
In volgende jaren is volgens een door de huisjurist zelf o
de binding mondeling verlengd. 
 
Een bedrag van 24.000 €/ jaar kan nodig zijn. We hebben het gelukkig geen 3 jaar achter 
elkaar hoeven uitgeven.  
 
Als reserve stellen we voor 2x dit 
bedrag, ergo 48.000 €/ jaar aan te 
houden. Als we onverhoopt in Brussel 
moeten gaan procederen kan het ernstig 
duurder worden. 
We moeten dan niet, bij een krappe kas, 
eerst een uitspraak van 
SectorOrganisatie tot verhoging van de 
afdracht nodig hebben, voordat we met 
de procedure verder kunnen. 
 
Omdat de SectorOrganisatie geen aparte rechtspersoon is (de 
onder de naam van het PVH) staat het hele fina
PVH. Daarnaast heeft de PVH voor haar “overhead organisatie” natuurlijk ook een reserve 
nodig. Meer daarover op onze komende SectorOrganisatie vergadering

Onze tegenstanders in de discussie over positieflijsten 
krijgen hun financiering uit legaten en loterijen.  

Voor een deel komen de giften ook binnen via 
inktcartridges van 

 

Er is nu een alternatief als andermans apen u lief zijn: 

Ook daar zijn de bekende verzameldozen te bekomen. 
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COVID-19 en onze Sector Organisatie vergadering
 
Begin 2020 had het Corona-virus ons aardig in de houdgreep. Het kabinet reageerde met een 
noodwet. Hierin was onder andere een regeling opgen
verenigingen hun statutair verplichte Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op te schuiven 
naar een later tijdstip, of digitaal te doen. Die regeling is meerdere keren met enkele 
maanden verlengd, en thans verlopen (of weer
Digitaal hebben we in November een vergadering belegd via ZOOM.
 
Dat willen we 19 Mei 2021 weer gaan doen. 
U ontvangt daarover separaat berichten per email.
De lockdown en avondklok zullen nog wel even aanhouden
 
Het inloggen op zo’n vergadering is even wennen. U krijgt daar te zijner tijd 
begeleiding bij per telefoon. Wat u er voor nodig hebt is een PC, of laptop met video (dan 
ziet U alle deelnemers) en audio (dan hoort u ze, liefst niet allemaal te
acceptabel snelle internetverbinding. 
Het helpt als u een rustige, diffuus verlichte omgeving kiest, 
armen en papieren, en zelf de koffie en koekjes regelt.
Wilt u ruim voor tijd even oefenen? 
Dat kan. Stuur een verzoekje per email naar 
 
 

 
 

19 en onze Sector Organisatie vergadering 

virus ons aardig in de houdgreep. Het kabinet reageerde met een 
noodwet. Hierin was onder andere een regeling opgenomen die het mogelijk maakte voor 
verenigingen hun statutair verplichte Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op te schuiven 
naar een later tijdstip, of digitaal te doen. Die regeling is meerdere keren met enkele 
maanden verlengd, en thans verlopen (of weer in de maak). 
Digitaal hebben we in November een vergadering belegd via ZOOM. 

Mei 2021 weer gaan doen.  
U ontvangt daarover separaat berichten per email. 
De lockdown en avondklok zullen nog wel even aanhouden 

Het inloggen op zo’n vergadering is even wennen. U krijgt daar te zijner tijd op uw verzoek
begeleiding bij per telefoon. Wat u er voor nodig hebt is een PC, of laptop met video (dan 
ziet U alle deelnemers) en audio (dan hoort u ze, liefst niet allemaal tegelijk) en uiteraard een 
acceptabel snelle internetverbinding.  

, diffuus verlichte omgeving kiest, met voldoende ruimte voor 
en zelf de koffie en koekjes regelt. 

Wilt u ruim voor tijd even oefenen?  
tuur een verzoekje per email naar voorzitter@huisdieren.nu 
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