Update positieflijst

Besluit positieflijst 2015 vernietigd:

wat zijn de gevolgen?
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Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft het verbod
op niet te houden dieren op de positieflijst 2015 vernietigd. Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit had hier bezwaar aangetekend. In
deze uitspraak ging het om het verbod (dat gold vanaf 2015) op het
houden van blafherten (Muntiacus) en spiesherten (Mazama). Wat
zijn de gevolgen van deze uitspraak?
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met een hoge kans op dure mislukkingen.
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