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Betreft enquete positieflijst zoogdieren

Geachte …… ,
In mijn brief met referentie 198660 bent u op de hoogte gesteld van het
proces van totstandkoming van de positieflijst voor zoogdieren.
Vervolgens is uw organisatie geïnterviewd door de betrokken
onderzoekers van de Wageningen UR. Tijdens het interview is uitleg
gegeven over de ontwikkelde systematiek van de Wageningen UR om te
komen tot de positieflijst voor zoogdieren 1. De opmerkingen die vanuit uw
organisatie zijn gemaakt op deze systematiek worden meegenomen in het
vervolgproces tot het samenstellen van de positieflijst voor zoogdieren.
Met deze brief doe ik opnieuw een beroep op uw organisatie voor uw hulp
bij het opstellen van deze lijst voor zoogdieren. In deze fase van het
opstellen van de lijst willen we graag gegevens verzamelen over de
feitelijke omstandigheden waaronder zoogdieren worden gehouden en
over het gedrag en het welzijn van zoogdieren in de praktijk waarin
zoogdieren worden gehouden. Deze gegevens zullen binnen de
systematiek van de Wageningen UR worden beoordeeld in samenhang
met de informatie uit wetenschappelijke literatuur over het natuurlijke
gedrag van zoogdieren die de Wageningen UR eerder heeft
geïnventariseerd en beoordeeld2. De Wageningen UR zal ook zoeken naar
wetenschappelijke informatie over het welzijn en de gezondheid van
gehouden zoogdiersoorten.
Tot slot zal de Wageningen UR vanuit de systematiek die is ontwikkeld
een advies geven over plaatsing van zoogdiersoorten op de positieflijst. In
dit kader zal uw organisatie opnieuw om medewerking worden gevraagd
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Systematiek voor het opstellen van de positieflijst voor zoogdieren, Wageningen UR Livestock Research (rapport

345, mei 2010).
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Advisering voor vervolg positieflijst zoogdieren, Wageningen UR Livestock Research (rapport 408, maart 2011).
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bij het beoordelen van de gegevens over het natuurlijke gedrag en de
praktijk van het houden van zoogdieren.
Op de site www.positieflijst.nl is de enquête beschikbaar waarin
informatie kan worden ingevuld over de feitelijke omstandigheden
waaronder zoogdieren worden gehouden en over het gedrag en het
welzijn van gehouden zoogdiersoorten. Om een goed beeld te krijgen van
de praktijk van het houden van dieren, wil ik u vragen de link naar deze
enquête bij uw leden/achterban bekend te maken. De enquête bestaat uit
twee onderdelen. Het eerste is een algemeen onderdeel, bedoeld voor de
houders van zoogdieren. Het tweede deel richt zich specifiek op
gespecialiseerde liefhebbers van bepaalde zoogdieren of experts op het
gebied van bepaalde zoogdiersoorten die wordt gevraagd tevens
informatie uit literatuur bij te voegen ter onderbouwing of weerspreking
van verschillende stellingen over het gedrag van zoogdieren. Een ieder die
hier belang bij heeft, wordt verzocht zoveel mogelijk informatie over
specifieke stellingen en de literatuurbronnen aan te geven.
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In principe kan de enquête voor alle in Nederland gehouden
zoogdiersoorten worden ingevuld. Het is niet noodzakelijk deze enquête in
te vullen voor diersoorten die staan op de lijst met voor productie te
houden dieren. Dit betreft 16 diersoorten, te weten paard, ezel, varken,
rund, waterbuffel, schaap, geit, bruine rat, goudhamster, cavia, konijn,
damhert, tamme muis, nerts, gerbil en Middeneuropees edelhert. Ook
voor de hond en de kat hoeft geen enquête te worden ingevuld. Over
deze diersoorten is voldoende informatie beschikbaar. Gedurende een
periode van acht weken is er de gelegenheid om de enquête in te vullen.
Ik stel uw betrokkenheid bij het opstellen van de positieflijst voor
zoogdieren zeer op prijs en dank u bij voorbaat hartelijk voor uw
medewerking.

dr. Henk Bleker
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
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