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“Universiteit Antwerpen organiseert een multidisciplinaire leerstoel Dier & Recht”

“Animal Rights zet een bezwarencampagne op tegen de vergunningsaanvraag voor kippenstal”

Het zijn maar twee van de krantenkoppen die er deze week uitspringen. De twee artikels die er aan vast-
hangen geven tekst en uitleg bij de acties die opgezet worden in functie van het “opwaarderen” van die-
renrechten. De leerstoel aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Antwerpen wordt gefinancierd 
door een anonieme weldoener die maar liefst 280.000 euro veil had om, zo laat de universiteit weten, via 
wetenschappelijk onderzoek het debat rond dierenrechten te stimuleren en te komen tot een debat rond 
dierwaardigheid. Wat dat laatste precies betekent is ons vandaag nog steeds niet duidelijk. Wanneer we de 
agenda van de leerstoelsessies en de lijst met genodigde sprekers erop natrekken, dan wordt duidelijk dat 

noch de landbouwsector, noch de professionele fokkerij van gezelschapsdieren het woord krijgt. Een vrij enge benadering van het 
onderwerp via deze leerstoel en wat ons betreft een gemiste kans om ook de andere klok te horen luiden, ook al zit deze leerstoel 
in de sfeer van rechtsleer. Pijnlijk ook omdat we weten dat het parlementaire initiatief, aangestuurd vanuit sommige dierenrechten-
organisaties, om dieren op te nemen in de Grondwet als zijnde “wezens met gevoelens” niet helemaal van de baan is. Juristen en 
activisten zullen zich in Antwerpen kunnen uitleven in ideologische discussies en in het zoeken naar juridische spitsvondigheden. Ik 
hoop alleen dat in een later stadium, als er klachten komen tegen onze sector of aanverwante, toekomstige onderzoeksrechters en 
rechters die vandaag in Antwerpen les volgen hun gezond verstand laten zegevieren en handelen naar de geest van de wet en niet 
zwichten voor georkestreerde publieke veroordelingen. In Vlaanderen hebben we immers de voorbije jaren maar al te vaak illegaal 
gedraaide filmpjes in slachthuizen en over inbraken in stallen zien passeren. Steeds zonder juridisch gevolg, ook al gaven de acti-
visten ruiterlijk toe dat ze illegaal bezig waren “in het belang van het dier”. Onbegrijpelijk dat niet opgetreden werd op dat ogenblik, 
maar uiteindelijk werd dit hiaat toch opgevangen door een wetgevend initiatief om dat niet langer straffeloos te laten gebeuren. 

In Vlaanderen zit de regeringsvorming in de laatste rechte lijn en zullen we meer dan waarschijnlijk verdergaan met een minister 
bevoegd voor dierenwelzijn. Wie het ook wordt, het kan en mag niet de bedoeling zijn om Vlaanderen steeds verder te laten vooruit 
lopen tegenover onze buurlanden en handelspartners op het vlak van uitvaardigen van verboden op het houden van dieren volgens 
deze of gene productiewijze. Het verbieden van de pelsdierhouderij en van het dwangmatig voederen voor de productie van foie 
gras waren een voorbeeld van een beleid dat duidelijk gestuurd werd door de extreme dierenrechtenorganisaties en zonder enig 
respect voor de belangen en engagementen van de betrokken sectoren.

Wij hopen en rekenen erop dat de nieuwe Vlaamse minister van dierenwelzijn de volgende legislatuur niet aan “gold plating” doet en 
in structureel overleg gaat met de landbouwsector vooraleer er politieke beslissingen genomen worden. Wij zullen niet aanvaarden 
dat er onrealistische en economisch dodelijke maatregelen opgelegd worden die ons op Europees en wereldvlak volledig niet-con-
currentieel maken. Het is voor ons bijvoorbeeld onaanvaardbaar dat men de pluimveesector, enkele jaren na de omschakeling naar 
andere diervriendelijker stalsystemen, opnieuw zou verplichten de stalinrichting helemaal om te gooien. Het is maar één voorbeeld 
van onstandvastig en niet-economisch ideologisch beleid in een economische tak die jaar in jaar uit bijdraagt aan de positieve 
handelsbalans van ons Vlaanderen. 

Genoeg hersenen gespoeld, het is tijd voor een economisch gefundeerd dierenwelzijnsbeleid!
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