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De voorbije week zagen maar liefst twee nieuwe politieke bewegingen het levenslicht. Twee bewegingen die 
zich de titel “dierenpartij” aanmeten, zotter kan het niet worden blijkbaar. In Nederland kennen ze de Partij voor 
de Dieren intussen al geruime tijd, of we in België dezelfde weg opgaan is moeilijk in te schatten, maar het duidt 
zeker op een sluipend gevaar ten aanzien van onze veehouderij. De heren en dames van de dierenpartijen 
zullen zich niet beperken tot de hondjes en katjes, zoveel is zeker wanneer we voortgaan op de eerste publieke 
communicatie van de initiatiefnemers. Wanneer ze zich spiegelen aan de Nederlandse Marianne Thiem en haar 
bende, dan zijn we er zoet mee! Er wordt in Nederland op een leugentje min of meer niet meer gekeken, als 
het maar de veehouderij schaadt is het goed.

Van GAIA hoorden we lange tijd niets, het lijkt erop dat ze deze keer in snelheid gepakt werden, want daags na de aankondiging van de 
dierenpartijen waren ze daar plots met een hernieuwd pleidooi voor het onmiddellijk stopzetten van castratie bij biggen. Zelfs verdoofd 
castreren is niet meer aanvaardbaar. Zij blijven pleiten voor het niet castreren of voor chemisch castreren. Wij blijven ons afvragen hoe 
het komt dat een dierenrechtenactivist blijft reclame maken voor één producent van een castratiemiddel. Rinkelende kassa’s misschien? 
We hebben er het raden naar.

De Belgische varkenssector zelf, waaronder ook het ABS, kwam voor nieuwjaar reeds naar buiten met een zeer duidelijke boodschap: 
geen volwaardig Europees afgestemd alternatief voor castratie betekent geen castratieverbod. Hoe graag Michel en Co het ook willen, 
daar stappen we niet van af. Onze productie is top, met respect voor het dier op alle mogelijke punten waar ook maar iets zou kunnen 
verkeerd lopen. Ondanks alle negatieve commentaren blijven wij herhalen dat dieren elders ter wereld het nooit beter zullen hebben dan 
ze het bij ons hebben en dat bijkomende regeltjes onaanvaardbaar zijn. 

Op een recente voorlichtingssessie kwam het thema legale en extralegale eisen aan bod. De spreker, een onbevooroordeeld weten-
schapper, was duidelijk in zijn betoog. Iedere bijkomende regel, opgelegd door overheid of afnemer, moet billijk vergoed worden. In 
alle economische sectoren buiten de landbouwproductie worden productie-eisen verrekend in de verkoopsprijs. Waarom lukt dat nog 
steeds niet bij ons? Intussen worden er verschillende initiatieven ontwikkeld door niet gouvernementele organisaties, zoals Broederlijk 
Delen, waarbij het dan plots wel kan... voor de boeren in het Zuiden. Extra betalen en graag doneren, mijnheer! Betalen, om de boeren 
(in Oeganda dit jaar) iets te laten opbouwen en hen er zo mee een eerlijk inkomen te laten verwerven. Niets op tegen zeggen wij, maar 
wanneer bij ons?

Dergelijk initiatieven, rekening houdend met onze productieniveaus en –omgeving voor alle sectoren, kunnen bij ons ook slagen. Eén 
voorwaarde: dat iedereen zijn nek uitsteekt en binnen alle schakels van de keten erkend wordt dat de shift moet gemaakt worden om 
een duurzamere ketenwerking te garanderen. Met prijsvormingsmechanismes die kostendekkende en leefbare prijzen garanderen 
over een langere termijn, zonder daarbij marktverstorend te zijn. Zie het gerust als dé uitdaging voor het voortbestaan van een vrijwillig 
ketenoverleg in de agro-voedingsketen zoals wij dat kennen sinds 2010. Gestart vanuit de overtuiging dat het tij kon gekeerd worden, 
wordt de desillusie dag na dag groter.

Met een beetje minder voorrang voor het eigenbelang en veel meer en oprecht gemeend maatschappelijk verantwoord ondernemen 
in alle schakels kunnen we er komen. Anders houdt het verhaal vanzelf op en besteden we onze energie opnieuw en nog meer aan 
bilaterale en interprofessionele akkoorden die steek houden en voor beide partijen bindend zijn, weg van het geblaat zonder wol.
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