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Roeselare, 08/11/2017.

Aan De Heer Ben Weyts
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare
Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en
Dierenwelzijn
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
België

Onderwerp: Controle op Dierenwelzijn
Geachte Heer de minister,
Laat ons eerst stellen dat grove inbreuken op het dierenwelzijn niet goed te keuren zijn.
Gelukkig weten we als landbouworganisatie dat 99,9 % van de landbouwers hun dieren goed
verzorgen.
Alle landbouwers die met dieren werken, weten dat dit niet altijd gemakkelijk is en dat er soms
wel eens iets kan mislopen of dat er handelingen dienen te gebeuren die een argeloze
buitenstaander zonder woordje uitleg niet begrijpt.
De toestanden die er waren op het recent in het nieuws gebrachte legkippenbedrijf bleken
medio 2016 reeds vastgesteld te zijn door uw controlediensten. Het is moeilijk om te begrijpen
dat er sinds deze eerste vaststelling geen bijkomende, diepgaande controles op dit bedrijf zijn
geweest. Dit is wat je als plichtsbewuste landbouwer en bij uitbreiding burger immers verwacht.
Wij, als ABS,, gingen ervan uit dat zoiets ook effectief opgevolgd werd.
Als landbouworganisatie stellen we ons vragen bij de snelle reacties door zowel media als
politiek die er komen na een actie van dierenrechtenactivisten. De manier van handelen van
deze personen is fundamenteel onjuist. ’s Nachts inbreken in stallen, de dieren die in rust zijn
doelbewust opschrikken opdat je pittige beelden zou kunnen maken is geen correcte
handelswijze. Sommige media springen mee op de kar zonder bij zichzelf de éénzijdige aanpak
in vraag te stellen. De ethiek van de journalist is ver te zoeken, sensatiezucht daarentegen?
Op zo’n momenten zijn minder doordachte uitspraken, die snel opgepikt worden door de sociale
media een mes in de rug voor een gehele beroepsgroep.
Van een topminister wordt verwacht dat hij spreekt met kennis van zaken en dat hij nagaat wat
er reeds geweten is bij zijn diensten over een bedrijf vooraleer er grote woorden gebruikt
worden. Niet dat hij reageert enkel op basis van illegaal gedraaid en gemanipuleerd
beeldmateriaal.
het feit dat daags nadien blijkt dat volgens uw inspectiedienst dierenwelzijn niks aan de hand is,
bevestigd onze visie van de feiten.
Door de voorbarige manier waarop omgegaan werd met het beeldmateriaal werden de acties
van de activisten quasi gelegitimeerd en lijkt het alsof de activisten de rol van de dienst
inspectie dierenwelzijn zomaar kunnen overnemen. Daarmee wordt meteen ook de
geloofwaardigheid van uw medewerkers en bij uitbreiding van de 99,9% wél correct werkende
pluimveehouders met de grond gelijk gemaakt.

Als landbouworganisatie staan we achter onze landbouwers.
Graag nodigen we u uit om op een aantal bedrijven te komen kijken hoe het er in werkelijkheid
aan toe gaat.
Aansluitend zouden we graag met u verder ingaan op het aspect dierenwelzijn in de
veehouderij in het algemeen en de toekomstige werking van uw inspectiediensten.

Met de meeste hoogachting,

Hendrik Vandamme
Voorzitter

