
  Nieuwsbrief

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

WOB een flop? 
We starten met een item waaruit blijkt dat LNV ook op andere terreinen Europese 
regelgeving aan de laars lapt. 
De NOS blaft zelf (doet aan waarheidsvinding)
Ook de NOS doet aan WOB verzoeken bij LNV. Zij kregen circa 600 pagina’s info over de 
periode (2010-2012). Staatssecretaris Bleeker
hulp van hoge LNV ambtenaren! Bron: 
https://nos.nl/artikel/2224234-nederland
 
In 2019 floot het Europees parlement
Minister Schouten mocht de brokken ruimen. Zij kondigde aan te gaan procederen in 
Brussel. Helaas. https://www.volkskrant.nl/economie/pulsvisverbod
wijst-nederlandse-eisen-af~bdf28030
En ondertussen koerst Schouten op Poolse wijze langs de klippen  
https://nos.nl/artikel/2281069-schouten
op-procedures 
 
 

Vissen naar een maas in de wet?
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PVH nieuwsbrief   

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

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

Schroom niet om de nieuwsbrief onder uw achterban (kader) te verspreiden. 
Neem de tijd voor het lezen, en gebruik ook de links! 
Wat frequentie betreft moet u denken aan tweemaal per jaar, met als moment van 

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.

We starten met een item waaruit blijkt dat LNV ook op andere terreinen Europese 

(doet aan waarheidsvinding) 
Ook de NOS doet aan WOB verzoeken bij LNV. Zij kregen circa 600 pagina’s info over de 

taatssecretaris Bleeker ritselde pulskorvisvergunningen in de EU 
Bron: Volkskrant 3-7-2021: pagina 8-9 & 

nederland-riep-het-verbod-op-pulsvissen-over-zichzelf

uropees parlement de zaak terug met een verbod op pulskorvisserij. 
Minister Schouten mocht de brokken ruimen. Zij kondigde aan te gaan procederen in 

https://www.volkskrant.nl/economie/pulsvisverbod-definitief-europees
af~bdf28030 

En ondertussen koerst Schouten op Poolse wijze langs de klippen  
schouten-omzeilt-pulsvisverbod-zo-lang-mogelijk-met

 
Vissen naar een maas in de wet? 
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van december 2020. 
te lezen tekst dan 

is in handen van de voorzitter, de uitgave is een bestuursverantwoordelijkheid. 

Ook de NOS doet aan WOB verzoeken bij LNV. Zij kregen circa 600 pagina’s info over de 
pulskorvisvergunningen in de EU met 

zichzelf-af 

de zaak terug met een verbod op pulskorvisserij.  
Minister Schouten mocht de brokken ruimen. Zij kondigde aan te gaan procederen in 

europees-hof-

met-risico-



  Nieuwsbrief

Nieuws van het front 
 

 De machtiging voor onze huisjuriste 
 

 Lopende zaken zullen op Sectoroverleg mondeling worden toegelicht.
 

 Aanvraag Gids voor Goede Praktijken “Roofvogels en Uilen”: procedure loopt, inhoudelijke 
behandeling bij Martin Laarakker i.s.m. NOVO en Henry

  Op 20 mei 2021 is een voortgangsrapportage en advies van onze juriste ontvangen
We zijn er ooit (2019) op attent gemaakt tijdens een bijeenkomst van de RDA. Er werd 
verwezen naar de Staatscourant waar de regeling van LNV zou staan. Hieronder de link. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt
Verder werd er gemeld dat er al een GGP Paard zou zijn. De informatie nu is: dat deze 
verlopen is/ nooit is goedgekeurd door RVO / dat die is blijven liggen. Terwijl er al maneges 
zijn die op die basis zijn gaan verbouwen!
Inmiddels komt ook de NHSF met richtlijnen, onder andere qua gewichtsbelasting van 
rijpaarden.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wat doet het PVH bestuur ondertussen
 
Inmiddels zijn we weer overgestapt van ZOOM
Verder bezinnen wij ons op de hachelijke 
Er zit een grote Bestuurswisseling aan te komen.
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machtiging voor onze huisjuriste om zaken aan te spannen wordt weer verlengd.

Lopende zaken zullen op Sectoroverleg mondeling worden toegelicht. 

Aanvraag Gids voor Goede Praktijken “Roofvogels en Uilen”: procedure loopt, inhoudelijke 
behandeling bij Martin Laarakker i.s.m. NOVO en Henry Hoogaarts. 
Op 20 mei 2021 is een voortgangsrapportage en advies van onze juriste ontvangen
We zijn er ooit (2019) op attent gemaakt tijdens een bijeenkomst van de RDA. Er werd 
verwezen naar de Staatscourant waar de regeling van LNV zou staan. Hieronder de link. 

zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-64181.html 
Verder werd er gemeld dat er al een GGP Paard zou zijn. De informatie nu is: dat deze 
verlopen is/ nooit is goedgekeurd door RVO / dat die is blijven liggen. Terwijl er al maneges 

zijn gaan verbouwen! 
Inmiddels komt ook de NHSF met richtlijnen, onder andere qua gewichtsbelasting van 

Het wordt moeilijk als ridder te paard een prinses naar 
keuze te kapen.    

Wat doet het PVH bestuur ondertussen? 

Inmiddels zijn we weer overgestapt van ZOOM-vergaderingen naar fysieke bijeenkomsten. 
hachelijke toekomst. 

Er zit een grote Bestuurswisseling aan te komen. Zie Personalia. 
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om zaken aan te spannen wordt weer verlengd. 

Aanvraag Gids voor Goede Praktijken “Roofvogels en Uilen”: procedure loopt, inhoudelijke 

Op 20 mei 2021 is een voortgangsrapportage en advies van onze juriste ontvangen 
We zijn er ooit (2019) op attent gemaakt tijdens een bijeenkomst van de RDA. Er werd 
verwezen naar de Staatscourant waar de regeling van LNV zou staan. Hieronder de link.  

Verder werd er gemeld dat er al een GGP Paard zou zijn. De informatie nu is: dat deze 
verlopen is/ nooit is goedgekeurd door RVO / dat die is blijven liggen. Terwijl er al maneges 

Inmiddels komt ook de NHSF met richtlijnen, onder andere qua gewichtsbelasting van 

Het wordt moeilijk als ridder te paard een prinses naar 

vergaderingen naar fysieke bijeenkomsten. 
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Hoe zat het ook alweer
 
Onlangs verscheen in de Volkskrant het bericht dat het Europees Parlement een voorstel tot 
een Europese positieflijst heeft weggestemd.
terug te vinden. 
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/dierenwelzijn
bescherming/20200624STO81911/dierenwelzijn
video-s 
Men publiceert besluiten en iniatieven, niet wat is weggestemd.
We kunnen dus voorzichtig constateren dat tenminste 
geen Europese positieflijst wil.  
Het voorstel was ingediend door een fractie, o
door Dierenbescherming en Stichting AAP door publiek te ondertekenen, aan het Europees 
Parlement. Daar zijn maar 2000 handtekeningen voor nodig!
Die zijn natuurlijk gesteund door allerlei NGO’s wa
D66 uit Nederland is hierbij een van de verdachte partijen.
 
Dierenwelzijn is wel een issue in de EU.
https://www.europa-
nu.nl/id/vlasmsp4jxx9/nieuws/dierenwelzijn_en_bescherming_uitleg_over?ctx=vg9pjk198ax
u&s0e=vhdubxdwqrzw 
 
Het is afwachten of men na deze zeperd zin heeft het in Nederland nog een keer te proberen 
via een onschuldige frase in het Regeerakkoord.
Regeerakkoord? We leven al heel lang met een demissionair kabinet.
Hoofdlijn?   
Daarom misschien de onrust: dierenwelzijn dreigt onder te sneeuwen.
De RVO meldt op haar website dat er op dit moment (geraadpleegd oktober 2021) 
en hobbydieren lijst is, maar dat betrokken partijen er hard aan werken.
Hun visie op de  voortgangsrapportage kunt u inzien via bijgaande link:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch
fokken/huisdierenlijst 
Op 6 september 2021beantwoorde de minister nog Kamervragen van het D66 lid Tjeerd de 
Groot, gevoed door Stichting Aap, over zoönosen 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/06/b
eantwoording-kamervragen-over-het
zoonosen/beantwoording-kamervragen
reservoir-van-zoonosen.pdf 
Hierin wordt onder punt 8 aangekondigd dat de minister verwacht het advies over de 
zoogdierlijst dit najaar naar de Kamer te sturen.
Onder punt 9 staat dat het Adviescollege alvast gestart is met een eerste verkenning 
geschiktheid van het toetsingskader voor vogels.
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alweer met die positieflijst?  

verscheen in de Volkskrant het bericht dat het Europees Parlement een voorstel tot 
een Europese positieflijst heeft weggestemd. Op de EU website is dat nu (okt. 2021) niet 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/dierenwelzijn-en-
bescherming/20200624STO81911/dierenwelzijn-en-bescherming-uitleg-over-eu-wetgeving

Men publiceert besluiten en iniatieven, niet wat is weggestemd. 
constateren dat tenminste het Europees parlement voorlopig

een fractie, ondersteund door een petitie, in 2020 opgezet 
door Dierenbescherming en Stichting AAP door publiek te ondertekenen, aan het Europees 

Daar zijn maar 2000 handtekeningen voor nodig! 
Die zijn natuurlijk gesteund door allerlei NGO’s waarbij koning Aap als hoofdman optrad.
D66 uit Nederland is hierbij een van de verdachte partijen. 

n issue in de EU. 

nu.nl/id/vlasmsp4jxx9/nieuws/dierenwelzijn_en_bescherming_uitleg_over?ctx=vg9pjk198ax

Het is afwachten of men na deze zeperd zin heeft het in Nederland nog een keer te proberen 
frase in het Regeerakkoord. 

Regeerakkoord? We leven al heel lang met een demissionair kabinet. 

misschien de onrust: dierenwelzijn dreigt onder te sneeuwen. 
De RVO meldt op haar website dat er op dit moment (geraadpleegd oktober 2021) geen huis
en hobbydieren lijst is, maar dat betrokken partijen er hard aan werken.   
Hun visie op de  voortgangsrapportage kunt u inzien via bijgaande link: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/huisdieren-houden-en

beantwoorde de minister nog Kamervragen van het D66 lid Tjeerd de 
Groot, gevoed door Stichting Aap, over zoönosen en ontwikkelingen positieflijsten.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/06/b

het-bericht-exotische-huisdieren-blijken-reservoir
kamervragen-over-het-bericht-exotische-huisdieren-blijken

Hierin wordt onder punt 8 aangekondigd dat de minister verwacht het advies over de 
zoogdierlijst dit najaar naar de Kamer te sturen. Alweer! 

Adviescollege alvast gestart is met een eerste verkenning 
het toetsingskader voor vogels. 
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verscheen in de Volkskrant het bericht dat het Europees Parlement een voorstel tot 
Op de EU website is dat nu (okt. 2021) niet 

wetgeving-

het Europees parlement voorlopig 

ndersteund door een petitie, in 2020 opgezet 
door Dierenbescherming en Stichting AAP door publiek te ondertekenen, aan het Europees 

arbij koning Aap als hoofdman optrad. 

nu.nl/id/vlasmsp4jxx9/nieuws/dierenwelzijn_en_bescherming_uitleg_over?ctx=vg9pjk198ax

Het is afwachten of men na deze zeperd zin heeft het in Nederland nog een keer te proberen 

geen huis- 

en-

beantwoorde de minister nog Kamervragen van het D66 lid Tjeerd de 
en ontwikkelingen positieflijsten. De link: 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/09/06/b
reservoir-van-

blijken-

Hierin wordt onder punt 8 aangekondigd dat de minister verwacht het advies over de 

Adviescollege alvast gestart is met een eerste verkenning naar de  
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CORRUPTIE 
 
Het is een groot woord. Men denkt al snel aan bananen republieken.
Voorbeeld1 
Het is een bekend kinderspelletje. Later zelfs tot 
bewerkt. Persoon A fluistert iets aan 
slot vertelt de laatste persoon hardop voor de groep wat de voorlaatste per
Verbazing alom. Er klopt heel vaak niet veel van. 
Verwarring bij kinderen is begrijpelijk, is te billijken. In het Nederlands hebben we een paar 
uitdrukkingen die daar relatie mee hebben: “iets uit de eerste hand hebben”, “uit doorgaans 
betrouwbare bron”, “na hoor en wederhoor”
Maar, vervang “fluisteren in het oor” door “rapporteren aan” en zet A tot en met de laatste 
persoon in een hiërarchieke lijn. Je zou denken dat het tegenwoordig “met knippen en 
plakken” een klein kunstje is. Niet dus.
Men is bang slecht nieuws of fouten te melden. 
Niet elke ambtenaar hoeft klokkenluider te zijn, maar er zijn er duidelijk te weinig.
Voorbeeld2 
Het was ooit goed gebruik om in een discussie aan te geven dat je de vorige spreker 
begrepen had door diens conclusie of
interviews vaak in net een tikkie verdraaien. Als de geïnterviewde protesteert, er tegenin 
gaat, wordt het eindeloos, en wordt hem vaak het woord ontnomen. Waa
gespeeld? 
 
De enige echt ernstige bedreigde diersoort lijkt de Perswaakhond!
https://www.nvj.nl/balie-persvrijheid/publieke
 
Mening van de Redactie 
Zeker in de huidige tijd kun je een Minister niet volledig verantwoordelijk houden voor het 
feit dat hij incompleet is voorgelicht door zijn ambtenarenapparaat over een voorliggende 
zaak. 
Je kunt ook van een aantredende Minister of Staatssecretaris niet 
ambtenarenapparaat eerst opschoont
De Hit & Run strategie (Job-Rotation) op de ministeries hee
gedaan. Anderzijds een ambtenaar die een 20 jaar op 
hebben en zeer deskundig zijn. Je kunt je ook de vraag stellen waarom dat dossier er nog 
steeds is. 
Dat kan en moet beter. 
 
In EU verband 
Binnen de Raad van Europa is er een aparte commisie die elk jaar een land cont
integer bestuur. Onlangs was Nederland aan de beurt. Het rapport van de Greco haalde de 
krant. (zie Volkskrant 7 juli 2021) & 
nederland-blijft-achterlopen-met-aanpak
Adviezen reeds in 2019 uitgebracht bleken onvoldoende uitgevoerd.
de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat 
achterloopt in regelgeving over de omgang van de overheid met lobbyisten. 
Daar kunnen we voorbeelden bij bedenken. 
pastoor, ayatollah, of goeroe predikt men nu bestuurlijke hervorming.
Een voordeel: wij hoeven ons in discussie met overheid niet meer uit te putten in corruptie 

aantonen
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Men denkt al snel aan bananen republieken. 

Het is een bekend kinderspelletje. Later zelfs tot Tv-entertainment voor volwassenen (?)
on A fluistert iets aan persoon B in het oor, B aan C, C aan D, etcetera. Tot 

slot vertelt de laatste persoon hardop voor de groep wat de voorlaatste persoon zei. 
Verbazing alom. Er klopt heel vaak niet veel van.  
Verwarring bij kinderen is begrijpelijk, is te billijken. In het Nederlands hebben we een paar 
uitdrukkingen die daar relatie mee hebben: “iets uit de eerste hand hebben”, “uit doorgaans 

are bron”, “na hoor en wederhoor” 
Maar, vervang “fluisteren in het oor” door “rapporteren aan” en zet A tot en met de laatste 
persoon in een hiërarchieke lijn. Je zou denken dat het tegenwoordig “met knippen en 

Niet dus. 
is bang slecht nieuws of fouten te melden. Waar sluipt er de corruptie in? 

Niet elke ambtenaar hoeft klokkenluider te zijn, maar er zijn er duidelijk te weinig. 

Het was ooit goed gebruik om in een discussie aan te geven dat je de vorige spreker 
of feitenrelaas, kort samen te vatten. Dat ontaard bij Tv

interviews vaak in net een tikkie verdraaien. Als de geïnterviewde protesteert, er tegenin 
gaat, wordt het eindeloos, en wordt hem vaak het woord ontnomen. Waar wordt er vals 

De enige echt ernstige bedreigde diersoort lijkt de Perswaakhond! Er is er een. 
persvrijheid/publieke-waakhond 

Zeker in de huidige tijd kun je een Minister niet volledig verantwoordelijk houden voor het 
feit dat hij incompleet is voorgelicht door zijn ambtenarenapparaat over een voorliggende 

Je kunt ook van een aantredende Minister of Staatssecretaris niet verwachten dat die het 
ambtenarenapparaat eerst opschoont. Als het ambtenarenreglement dat al mocht toestaan.

Rotation) op de ministeries heeft wat dat betreft niet veel goeds 
gedaan. Anderzijds een ambtenaar die een 20 jaar op hetzelfde dossier zit mag dan vakkennis 
hebben en zeer deskundig zijn. Je kunt je ook de vraag stellen waarom dat dossier er nog 

Binnen de Raad van Europa is er een aparte commisie die elk jaar een land controleert op 
Onlangs was Nederland aan de beurt. Het rapport van de Greco haalde de 

& https://www.transparency.nl/nieuws/2021/07/greco
aanpak-corruptie/ 

Adviezen reeds in 2019 uitgebracht bleken onvoldoende uitgevoerd. En in mei constateerde 
de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat Nederland 
achterloopt in regelgeving over de omgang van de overheid met lobbyisten.  
Daar kunnen we voorbeelden bij bedenken. Fanatieker dan willekeurig welke dominee, 
pastoor, ayatollah, of goeroe predikt men nu bestuurlijke hervorming. 

hoeven ons in discussie met overheid niet meer uit te putten in corruptie 
aantonen.  
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voor volwassenen (?) 
, etcetera. Tot 

Verwarring bij kinderen is begrijpelijk, is te billijken. In het Nederlands hebben we een paar 
uitdrukkingen die daar relatie mee hebben: “iets uit de eerste hand hebben”, “uit doorgaans 

Maar, vervang “fluisteren in het oor” door “rapporteren aan” en zet A tot en met de laatste 
persoon in een hiërarchieke lijn. Je zou denken dat het tegenwoordig “met knippen en 

 

Het was ooit goed gebruik om in een discussie aan te geven dat je de vorige spreker goed 
feitenrelaas, kort samen te vatten. Dat ontaard bij Tv-

interviews vaak in net een tikkie verdraaien. Als de geïnterviewde protesteert, er tegenin 
r wordt er vals 

Zeker in de huidige tijd kun je een Minister niet volledig verantwoordelijk houden voor het 
feit dat hij incompleet is voorgelicht door zijn ambtenarenapparaat over een voorliggende 

verwachten dat die het 
. Als het ambtenarenreglement dat al mocht toestaan. 

ft wat dat betreft niet veel goeds 
hetzelfde dossier zit mag dan vakkennis 

hebben en zeer deskundig zijn. Je kunt je ook de vraag stellen waarom dat dossier er nog 

roleert op 
Onlangs was Nederland aan de beurt. Het rapport van de Greco haalde de 

://www.transparency.nl/nieuws/2021/07/greco-

En in mei constateerde 
Nederland 

Fanatieker dan willekeurig welke dominee, 

hoeven ons in discussie met overheid niet meer uit te putten in corruptie 
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Amendement in de Wet Dieren schaadt het vertrouwen in 
volksvertegenwoordigers.
 
Het haalt de landelijke pers. Ook de talkshows op TV hebben het als it
andere: RTL4, 2-6-2021. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de
niet-meer-alleen-in-een-kooi~b2466d32

Laten we beginnen met vast te stellen dat elk houderij systeem is gebaseerd op
natuurlijk gedrag van het dier te beperken. Dat is met dit amendement dus verboden.
 
Mag je je hond dan nog wel in de benc
dus blijkbaar aan de aandacht van Kamerleden ontsnapt.
Ook de kersverse Kamervoorzitter was niet genoeg op haar hoede en vroeg 
geen duidelijkheid. De Minister noemde het te vaag.
De 1e Kamer, mogelijk in het geheel niet in dit onderwerp 
akkoord. Zo willen wij niet bestuurd worden.
Wijsheid is: als een partij de conclusie trekt en een amendement indient en gehonoreerd 
krijgt om dit onzinnige verbod in te tre
Andere mogelijkheid, minder parlementair, de Minister voert het gewoon niet uit.
Wij beginnen alvast met alle sluizen open te zetten voor de vismigratie en alle 
te verwijderen.  
Binnen een week de reactie: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/partij
kunt-gewoon-uw-hond-uitlaten~befe6530/
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mendement in de Wet Dieren schaadt het vertrouwen in 
volksvertegenwoordigers. 

. Ook de talkshows op TV hebben het als item gehad onder 

achtergrond/de-nieuwe-wet-dieren-mag-flappie-straks
kooi~b2466d32 

Minister Schouten zit er mee in haar maag, 
en laat onderzoeken of het uitvoerbaar is.
LTO meldde eerder al van niet.  
 
https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dieren
welzijnsweb/show/Wijziging-Wet-
leidt-tot-politieke-discussie.htm 
 
Ons wordt ook wat gevraagd: met name 
door de achterban. 
 

Laten we beginnen met vast te stellen dat elk houderij systeem is gebaseerd op: iets in het 
natuurlijk gedrag van het dier te beperken. Dat is met dit amendement dus verboden.

Mag je je hond dan nog wel in de bench doen? Een nuance die elke leek kan verzinnen, is 
dus blijkbaar aan de aandacht van Kamerleden ontsnapt. 
Ook de kersverse Kamervoorzitter was niet genoeg op haar hoede en vroeg aan de indieners 
geen duidelijkheid. De Minister noemde het te vaag. 

er, mogelijk in het geheel niet in dit onderwerp geïnteresseerd ging bij hamerslag 
Zo willen wij niet bestuurd worden. 

als een partij de conclusie trekt en een amendement indient en gehonoreerd 
krijgt om dit onzinnige verbod in te trekken.  
Andere mogelijkheid, minder parlementair, de Minister voert het gewoon niet uit. 
Wij beginnen alvast met alle sluizen open te zetten voor de vismigratie en alle wildroosters

achtergrond/partij-voor-de-dieren-stelt-kamer-gerust
befe6530/ 
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mendement in de Wet Dieren schaadt het vertrouwen in 

m gehad onder 

straks-

Minister Schouten zit er mee in haar maag, 
en laat onderzoeken of het uitvoerbaar is. 

https://www.dierenwelzijnsweb.nl/nl/dieren
-dieren-

at gevraagd: met name 

iets in het 
natuurlijk gedrag van het dier te beperken. Dat is met dit amendement dus verboden. 

h doen? Een nuance die elke leek kan verzinnen, is 

aan de indieners 

ging bij hamerslag 

als een partij de conclusie trekt en een amendement indient en gehonoreerd 

wildroosters 

gerust-u-
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Financiële Zaken 
 
De bijdragen 2021 van verenigingen uit Sectororganisatie komen 
Er is een nieuwe opening gevonden voor het innen van de dwangsom van 25K, waar het 
ministerie LNV weigerachtig was. Het ziet er naar uit
De 2e gemachtigde op de PVH-rekening is gerealiseerd.
 
 

Personalia 
 
Als PVH kennen we sinds 2006 een organisatiestructuur, waarbij de werkgroepvoorzitters 
samen met het Dagelijks Bestuur het 
Natuurlijk hebben we Statuten waarin het nodige geregeld is. 
We hebben een Raad van Toezicht (RvT) die de bestuursleden benoem
herbenoemt.  
We hebben een adviseur en een waarnemer constructie. 
Expliciet genoemd is de mogelijkheid van he
Qua belangenverstrengeling en herbenoemingtermijnen kunnen we de toetsing 
met de WBTR aan.   
Financieel gezien zijn we gezond.  
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van verenigingen uit Sectororganisatie komen geleidelijk aan binnen.
Er is een nieuwe opening gevonden voor het innen van de dwangsom van 25K, waar het 
ministerie LNV weigerachtig was. Het ziet er naar uit dat het een lange weg wordt. 

rekening is gerealiseerd. 

een organisatiestructuur, waarbij de werkgroepvoorzitters 
estuur het Algemeen Bestuur van de stichting vormen. 

Natuurlijk hebben we Statuten waarin het nodige geregeld is.  
We hebben een Raad van Toezicht (RvT) die de bestuursleden benoemt, dan wel 

We hebben een adviseur en een waarnemer constructie.  
Expliciet genoemd is de mogelijkheid van het voeren van juridische procedures. 
Qua belangenverstrengeling en herbenoemingtermijnen kunnen we de toetsing van Statuten 

Onze achterban, en daarmee de draagkracht 
vergroten blijft een permanent aandachtspunt.
Punt is dat onze achterban en 
werkgroepstructuur is geslonken en enkele 
lang zittende bestuursleden te kennen hebben 
gegeven te willen stoppen.  

 
Als bestuur zullen we dus een traject van 
kandidaten zoeken moeten ingaan.  
Dat kan enige tijd duren.  
Kijkt u alstublieft ook uit naar mogelijke 
kandidaten. 
 
 
Onze achterban is omvangrijk. 
Niet alles is georganiseerd. 
Niet alle georganiseerden zijn bij ons 
aangesloten. 
Als u toch aan het zoeken bent, kunt 
misschien meteen een poging wagen een 
organisatie of persoon er aan de haren bij te 
slepen. 
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geleidelijk aan binnen. 
Er is een nieuwe opening gevonden voor het innen van de dwangsom van 25K, waar het 

 

een organisatiestructuur, waarbij de werkgroepvoorzitters 

van Statuten 

Onze achterban, en daarmee de draagkracht 
achtspunt. 

is geslonken en enkele 
bestuursleden te kennen hebben 

Als bestuur zullen we dus een traject van 
 

Kijkt u alstublieft ook uit naar mogelijke 

Niet alle georganiseerden zijn bij ons 

Als u toch aan het zoeken bent, kunt 
misschien meteen een poging wagen een 
organisatie of persoon er aan de haren bij te 



  Nieuwsbrief

Het Regeerakkoord  
 
Nog niet. 
Volg de ontwikkelingen van de informateurs via deze link:
https://www.kabinetsformatie2021.nl/
 

 
 
 
De Formatie 2021 
 
Nieuwe fase in de onderhandelingen over een nieuw kabinet met 4 partijen.
Voor CU onderhandelen Segers en Schouten. Segers kiest ervoor in de 
blijven. Oppositie partijen reageren knorrig met “minister zijn is geen part time baan”. 
LNV heeft geen staatsecretaris die kan vervangen. Dat wordt dus multitasken.
Duidelijk is dat het stikstof-probleem een hoofdlijn is.
Zou het zomaar kunnen dat we een bekende terugzien op LNV.
Wilt U naar het Binnenhof? 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie
rutte-opent-tentoonstelling-macht---800-jaar
 

We hebben voorzichtig geprobeerd 
van VVD en D66  per email wat kritische vragen
Tot dusver geen antwoord van de woordvoerders.
Actueel nieuws tijdens het Sectoroverleg.
 
 

  

Nieuwsbrief 2(1)  25 oktober 2021 Pagina 7

e informateurs via deze link: 
https://www.kabinetsformatie2021.nl/ 

Nieuwe fase in de onderhandelingen over een nieuw kabinet met 4 partijen.  
Voor CU onderhandelen Segers en Schouten. Segers kiest ervoor in de Tweede kamer te 

Oppositie partijen reageren knorrig met “minister zijn is geen part time baan”. 
LNV heeft geen staatsecretaris die kan vervangen. Dat wordt dus multitasken. 

probleem een hoofdlijn is. 
unnen dat we een bekende terugzien op LNV. 

ww.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-algemene-zaken/nieuws/2021/09/27/minister
jaar-binnenhof 

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.  In okt. 2021 zitten ze weer aan tafel.
De kortst zittende minister van LNV sinds 1994 
kwam van D66. 
 
 
 

ichtig geprobeerd over positieflijst frases in de verkiezingsprogramma’s 
per email wat kritische vragen te stellen. 

Tot dusver geen antwoord van de woordvoerders. 
Actueel nieuws tijdens het Sectoroverleg. 
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Tweede kamer te 
Oppositie partijen reageren knorrig met “minister zijn is geen part time baan”.  

zaken/nieuws/2021/09/27/minister-president-

groot topic: halveren van 

ministerskandidaat voor LNV wil gaan leveren. 
Zowel CDA als CU zijn op dit moment (22 maart) 

In okt. 2021 zitten ze weer aan tafel. 
De kortst zittende minister van LNV sinds 1994 

verkiezingsprogramma’s 



  Nieuwsbrief

De RDA 
 
Ook de Raad voor Dier Aangelegenheden
verband met Corona. Opmerkelijk in
https://www.rda.nl/verwacht/publicaties/publicaties/2020/09/28/startdocument
overheidslagen 
Er wordt gemeld dat er al een 80-tal gemeentes zijn, 
waarbij burgemeester of wethouder dierenwelzijn in
Daar kun je op wachten dat het fout gaat, 
Persoonlijk ken ik twee recente gevallen van een ontsnapte exoot.

- Een zwarte zwaan in de gracht waarbij de gealarmeerde D
toekeek. Ze konden er niet bij.

- Een geringde rode ibis, die bijna handmak rondloopt, waarbij de Dierenambulance 
weigert het dier mee te nemen, dan wel op te vangen.
bekend ringnummer, vanwege de privacy weigert de eigenaar/kweker te noe

Beide soorten zijn voor Stichting Aap 
Gemeentelijke asiels sluiten hun poorten voor exoten. 
Dan moeten we zelf iets doen. Zoals indertijd met de loslopende wallaby.
Infrastructuur opzetten en bekend maken!
En, hoe zit het met de privacy, ingeval van loslopende gechipte honden, katten en kinderen 
die hun achternaam kunnen noemen?
Ook invasieve exoten belanden in een juridisch moeras zodra je ze vastpakt.
https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1356/articles/1443119/18/1
 
 
 

De Media 
 
Gesignaleerd werd dat door Corona en de groeiende invloed van influencers  het aantal 
impuls aankopen van exoten toenam. Dat lijkt mee te vallen: zie ook de grafiek bij het item 
Covid-19. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onder
aantal-meldingen-van-exotische-dieren
Prompt werd een andere influencer Koning Aap aan 
Wij hebben menskracht nodig om daar adequaat op te reageren.
 
 
 

Bedrijfsmatig of hobbymatig: nog steeds niet duidelijk
 
Geen nieuws of ontwikkelingen. 
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angelegenheden heeft last gehad van allerlei belemmeringen i
in hun huidige agenda: 

/www.rda.nl/verwacht/publicaties/publicaties/2020/09/28/startdocument-het-dier-in-verschillende

tal gemeentes zijn,  - NL kent er per januari 2021 een 
waarbij burgemeester of wethouder dierenwelzijn in de portefeuille hebben.  
Daar kun je op wachten dat het fout gaat, of inconsequenties insluipen 
Persoonlijk ken ik twee recente gevallen van een ontsnapte exoot. 

gracht waarbij de gealarmeerde Dierenambulance reddeloos 
Ze konden er niet bij. 

Een geringde rode ibis, die bijna handmak rondloopt, waarbij de Dierenambulance 
weigert het dier mee te nemen, dan wel op te vangen. En een organisatie die, 

ringnummer, vanwege de privacy weigert de eigenaar/kweker te noe
Beide soorten zijn voor Stichting Aap publicitair niet interessant genoeg om op te vangen.

asiels sluiten hun poorten voor exoten.  
Zoals indertijd met de loslopende wallaby. 

d maken! 
En, hoe zit het met de privacy, ingeval van loslopende gechipte honden, katten en kinderen 
die hun achternaam kunnen noemen?  

exoten belanden in een juridisch moeras zodra je ze vastpakt. 
https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1356/articles/1443119/18/1

at door Corona en de groeiende invloed van influencers  het aantal 
impuls aankopen van exoten toenam. Dat lijkt mee te vallen: zie ook de grafiek bij het item 

achtergrond/onder-invloed-van-influencers-schiet
dieren-omhoog~b7d29cf3 

Prompt werd een andere influencer Koning Aap aan het woord gelaten. 
Wij hebben menskracht nodig om daar adequaat op te reageren. 

Bedrijfsmatig of hobbymatig: nog steeds niet duidelijk
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heeft last gehad van allerlei belemmeringen in 

verschillende-

een 352 -  

ierenambulance reddeloos 

Een geringde rode ibis, die bijna handmak rondloopt, waarbij de Dierenambulance 
en organisatie die, met 

ringnummer, vanwege de privacy weigert de eigenaar/kweker te noemen. 
niet interessant genoeg om op te vangen. 

En, hoe zit het met de privacy, ingeval van loslopende gechipte honden, katten en kinderen 

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1356/articles/1443119/18/1 

at door Corona en de groeiende invloed van influencers  het aantal 
impuls aankopen van exoten toenam. Dat lijkt mee te vallen: zie ook de grafiek bij het item 

schiet-het-

Bedrijfsmatig of hobbymatig: nog steeds niet duidelijk 



  Nieuwsbrief

COVID-19 en onze Sector Organisatie vergadering
 
De Sector Organisatie vergadering van 19 mei 2021 verli
Ondanks wat inlogproblemen kunnen we niet ont
deelnemers kan altijd hoger. Gelukkig 
vertrouwde locatie Fauna Nova weer 
 
Een geluid wat we vaak hoorden in deze periode. Iedereen neemt een huisdier. 
De kippen waren niet aan te slepen! 
 
Elke organisatie zal ook wel te maken hebben gehad met de vraag of COVID
betreffende groep dieren kan voorkomen.
We hebben wat gevonden, en het valt wel mee. 
In het tijdschrift voor dierentuinmedewerkers “De Harpij” van de gelijknamige stichting 
vonden wij een recent review artikel met de titel “Hoestende tijgers”.
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19 en onze Sector Organisatie vergadering 

van 19 mei 2021 verliep via ZOOM.  
Ondanks wat inlogproblemen kunnen we niet ontevreden zijn over het verloop. Het 

Gelukkig kunnen we woensdag 10 november op onze 
weer terecht. We horen dan graag wat u daarvan vond.

Een geluid wat we vaak hoorden in deze periode. Iedereen neemt een huisdier.  
 

Elke organisatie zal ook wel te maken hebben gehad met de vraag of COVID-19 bij hun 
oorkomen. 

We hebben wat gevonden, en het valt wel mee.  
In het tijdschrift voor dierentuinmedewerkers “De Harpij” van de gelijknamige stichting 

n wij een recent review artikel met de titel “Hoestende tijgers”. 

 
 
In die gevallen waarin dieren waren 
besmet, betrof het een overdracht van 
mens naar dier. Niet andersom.  
Dat lag internationaal anders bij 
nertsenfarms. Daar ging, na mutatie, 
daadwerkelijk het virus over van dier naar 
mens.  
Risico diergroepen die (mei 2021) 
onderzocht worden zijn: vleermu
(uiteraard), marterachtigen, 
wasbeerhonden, schubdieren, katachtigen 
en knaagdieren.  
 
Het volledige artikel lezen? Dat kan. Stuur 
een verzoekje per email naar 
voorzitter@huisdieren.nu 
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19 bij hun 

In het tijdschrift voor dierentuinmedewerkers “De Harpij” van de gelijknamige stichting 

In die gevallen waarin dieren waren 
cht van 

 
Dat lag internationaal anders bij 
nertsenfarms. Daar ging, na mutatie, 
daadwerkelijk het virus over van dier naar 

Risico diergroepen die (mei 2021) 
onderzocht worden zijn: vleermuizen 

wasbeerhonden, schubdieren, katachtigen 

Dat kan. Stuur 


