De positieflijst: wat betekent dit voor de kinderboerderij?
De positieflijst: een lijst met (zoog)dieren die in de
toekomst wel, niet of onder voorwaarden gehouden
mogen worden. Ook voor de kinderboerderij kan
deze lijst gevolgen hebben. We zetten de feiten en
ontwikkelingen voor u op een rij.

De groene lijst
Op de groene lijst staan de dieren die zonder speciale
voorwaarden gehouden mogen worden. Dit zijn de
meest gangbare landbouwhuisdieren en de hond en
kat.

Op 19 juni is de positieflijst gepubliceerd. Op deze lijst
staan zoogdieren die vanaf 1 januari 2014 wel, niet
of onder voorwaarden gehouden mogen worden. In
de toekomst zal er ook een positieflijst komen voor
vogels en andere diergroepen. De positieflijst geldt
voor alle particulieren en bedrijven. Dus ook voor de
kinderboerderij.

Hieronder deze diersoorten op alfabetische volgorde:
Bruine rat, Cavia aparea, Cavia porcellus, Damhert,
Ezel, Geit, Gerbil, Gouden stekelmuis, Goudhamster,
Hond, Kat, Konijn, Mediterrane woelmuis (ook
genoemd Levantijnse woelmuis of mediterrane
veldmuis), Middeneuropees edelhert, Nerts, Paard,
Rund, Schaap, Palestijnse stekelmuis, Tamme muis,

De groene lijst
Dieren op de groene lijst mogen gewoon gehouden
blijven worden, zonder speciale voorwaarden. Wel zal in
de toekomst (2014?) het ‘Besluit Gezelschapsdieren’ van
kracht worden voor de huisdieren op de lijst. Bedrijven,
maar ook fokkers, zullen dan aan bepaalde voorwaarden
moeten voldoen, zoals informatie meegeven aan kopers.
Dit besluit vervangt het Honden- en Kattenbesluit.

De paarse lijst
Voor dieren op de paarse lijst geldt dat deze straks onder
voorwaarden gehouden mogen worden. De Raad voor
Dieraangelegenheden (RDA) heeft de opdracht van het
Ministerie van EZ gekregen om deze voorwaarden - in
overleg met de houders - op te stellen. Begin september
was er een startbijeenkomst met houdersorganisaties,
de vSKBN was hierbij ook aanwezig. Er was veel discussie
over de positieflijst. De RDA heeft deze aandachtspunten
meegenomen en zal voor 1 november een advies
uitbrengen aan het ministerie. Het streven is om 1 januari
2014 de houderijvoorwaarden in te voeren. Gezien de lijst
met 33 soorten en de krappe planning is de vraag of dat
lukt. Duidelijk is wel dat de RDA draagvlak zoekt onder de
houders bij het opstellen van de houderijvoorwaarden.

De rode lijst
Als u in het bezit bent van dieren op de rode lijst, dan
geldt er vanaf 1 januari 2014 de overgangsregeling. U
mag de dieren gewoon houden, maar niet mee fokken of
handelen. Hoe dat zal gaan met bijvoorbeeld opvang- of
dumpdieren na 1 januari, is nog niet bekend.
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Varken, Waterbuffel, Wezelcavia.

De paarse lijst
Er zijn ook zoogdiersoorten gehouden mogen
worden onder speciale voorwaarden. Deze
voorwaarden zullen in het najaar bekend
gemaakt worden en worden uitgewerkt door
de Raad voor Dierenaangelegenheden in
overleg met houders en houderij-organisaties.
Het gaat om de volgende 33 soorten:
Afrikaanse dwergmuis, Afrikaanse
grondeekhoorn, Alpaca, Bennettwallabie,
Campbells dwerghamster, Chinchilla,
Chinese gestreepte boomeekhoorn,
Dromedaris, Finlaysonklappereekhoorn,
Fret, Gambiahamsterrat, Grote gevlekte
boomeekhoorn, Himalayan striped
squirrel, Kameel, Klein behaard gordeldier,
Laaglandtapir, Lama, Moeraswallabie,
Opossum, Parmawallabie, Perzische
woestijnmuis, Prevosts klapperrat, Rendier,
Richardsongrondeekhoorn, Sikahert,
Steppelemming, Tammarwallabie,
Vetstaartgerbil, Vicuña, Witsnuitneusbeer,
Woestijndwerghamster, Zandwallabie,
Zwartneusklappereekhoorn.

BRANCHEORGANISATIE:

Controle door dierenarts bij entree tentoonsteling
Vanaf 1 juli 2013 mogen schapen en geiten die aan een tentoonstelling of keuring deelnemen aan de poort van
het terrein door een dierenarts onderzocht worden. Tot nu toe moesten zij in de vijf dagen voorafgaand aan
het evenement een dierenarts laten komen.
De verplichting tot voorafgaande inspectie bracht voor de betrokken schapen- en
geitenhouders namelijk hoge administratieve lasten en kosten met zich, die niet in
verhouding staan tot het risico vanuit het oogpunt van bioveiligheid. De betrokken dieren
mogen enkel worden tentoongesteld of gekeurd als zij zijn gevaccineerd tegen Q-koorts.
Dit volgt uit de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten.
Deze wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 juni 2013.

De rode lijst
Op de rode lijst staan de dieren die vanaf 1 januari
2014 niet meer gehouden mogen worden. Deze dieren
zijn bijvoorbeeld gevaarlijk voor mensen, kunnen
gevaarlijke zoönosen overbrengen of zijn om andere
redenen ongeschikt om te houden als huisdier. Voor
de dieren op de rode lijst komt een overgansregeling.
Dit betekent dat u de reeds aanwezige dieren mag
houden, maar u mag er niet meer mee fokken of
handelen.
Het gaat om de volgende soorten: Amerikaanse rode
eekhoorn, Beermarter, Bergkangoeroe, Bizon, Bruine
beer, Capybara, Degoe, Dertienstreepgrondeekhoorn,
Dingo (verwilderde hond), Dwergmangoeste, Eland,
Fennek, Genetkat, Gestreepte skunk, Goudhaas,
Grijze reuzenkangoeroe, Japanse eekhoorn,
Kleine mara, Krabbenetende wasbeer, Loewak,
Luipaardkat, Mara, Mexicaanse prairiehond,
Nijlroezet, Noord-Amerikaanse vliegende
eekhoorn, Peruaanse witnekeekhoorn, Poolvos,
Red-tailed squirrel, RockyMountainsprairiehond,
Rode neusbeer, Rode reuzenkangoeroe,
Rolstaartbeer, Serval, Siberische grondeekhoorn,
Siberische hamster, Steppevos, Steppezebra,
Suikereekhoorn, Tayra, Utahprairiehond, Vos,
Vosmangoest, Wasbeer, Wasbeerhond, Witbuikegel,
Witstaartprairiehond, Witstaartstekelvarken,
Woestijnspringmuis, Zebramangoeste, Zwarte beer,

Zwartstaartprairiehond.
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